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Τροπολογία 1
Helga Trüpel
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία επί 
του ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020 ήταν 
το αποτέλεσμα μακρών και επίπονων
διαπραγματεύσεων που διήρκεσαν δυόμισι 
έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελική 
πολιτική συμφωνία ήταν δυνατό να 
επιτευχθεί μόνο σε ανώτατο πολιτικό 
επίπεδο μεταξύ του Κοινοβουλίου, της 
Προεδρίας του Συμβουλίου και της
Επιτροπή·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία επί 
του ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020 ήταν 
το αποτέλεσμα συντηρητικών και 
οπισθοδρομικών διαπραγματεύσεων που 
διήρκεσαν δυόμισι έτη· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η τελική πολιτική συμφωνία
κατέστη δυνατόν να επιτευχθεί μόνο σε 
ανώτατο πολιτικό επίπεδο μεταξύ των 
τριών Προεδριών (Κοινοβούλιο, 
Προεδρία του Συμβουλίου και Επιτροπή) 
σύμφωνα με το άρθρο 324 της ΣΛΕΕ, 
αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό 
οιαδήποτε διαβούλευση των πολιτικών 
ομάδων·

Or. en

Τροπολογία 2
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία επί 
του ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020 ήταν 
το αποτέλεσμα μακρών και επίπονων 
διαπραγματεύσεων που διήρκεσαν δυόμισι 
έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελική 
πολιτική συμφωνία ήταν δυνατό να 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία επί 
του ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020 ήταν 
το αποτέλεσμα μακρών, συνολικών και 
επίπονων διαπραγματεύσεων που 
διήρκεσαν δυόμισι έτη· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η τελική πολιτική συμφωνία 
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επιτευχθεί μόνο σε ανώτατο πολιτικό 
επίπεδο μεταξύ του Κοινοβουλίου, της 
Προεδρίας του Συμβουλίου και της 
Επιτροπή·

ήταν δυνατό να επιτευχθεί μόνο σε 
ανώτατο πολιτικό επίπεδο μεταξύ του
Κοινοβουλίου, της Προεδρίας του 
Συμβουλίου και της Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 3
Philip Claeys

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό 
επίπεδο του επόμενου ΠΔΠ (960 δισ. ευρώ 
σε αναλήψεις υποχρεώσεων, 908 δισ. ευρώ 
σε πληρωμές σε τιμές 2011), όπως 
αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και 
ενδεχομένως ενέκρινε το Κοινοβούλιο, 
αντιπροσωπεύει μείωση των αναλήψεων 
υποχρεώσεων κατά 3.5 % και των 
πληρωμών κατά 3.7 % σε σύγκριση με το 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2007 - 2013, παρά 
τις αυξανόμενες αρμοδιότητες της ΕΕ 
μετά από τη Συνθήκη της Λισαβόνας και 
τη διεύρυνση της Ένωσης σε 28 κράτη 
μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο 
αυτό είναι ανεπαρκές σε σχέση με τους 
πολιτικούς στόχους και τις δεσμεύσεις 
της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τη στρατηγική 
Ευρώπη 2020·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό 
επίπεδο του επόμενου ΠΔΠ (960 δισ. ευρώ 
σε αναλήψεις υποχρεώσεων, 908 δισ. ευρώ 
σε πληρωμές σε τιμές 2011), όπως 
αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και 
ενδεχομένως ενέκρινε το Κοινοβούλιο, 
αντιπροσωπεύει μείωση των αναλήψεων 
υποχρεώσεων κατά 3.5 % και των 
πληρωμών κατά 3.7 % σε σύγκριση με το 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2007 - 2013·

Or. nl

Τροπολογία 4
Helga Trüpel
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό 
επίπεδο του επόμενου ΠΔΠ (960 δισ. ευρώ 
σε αναλήψεις υποχρεώσεων, 908 δισ. ευρώ 
σε πληρωμές σε τιμές 2011), όπως 
αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και
ενδεχομένως ενέκρινε το Κοινοβούλιο, 
αντιπροσωπεύει μείωση των αναλήψεων 
υποχρεώσεων κατά 3.5 % και των 
πληρωμών κατά 3.7 % σε σύγκριση με το 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2007 - 2013, παρά 
τις αυξανόμενες αρμοδιότητες της ΕΕ μετά 
από τη Συνθήκη της Λισαβόνας και τη 
διεύρυνση της Ένωσης σε 28 κράτη μέλη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο αυτό 
είναι ανεπαρκές σε σχέση με τους 
πολιτικούς στόχους και τις δεσμεύσεις της 
ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τη στρατηγική 
Ευρώπη 2020·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό 
επίπεδο του επόμενου ΠΔΠ (960 δισ. ευρώ 
σε αναλήψεις υποχρεώσεων, 908 δισ. ευρώ 
σε πληρωμές σε τιμές 2011), όπως 
αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και
τελικά ενέκρινε το Κοινοβούλιο, 
αντιπροσωπεύει μείωση των αναλήψεων 
υποχρεώσεων κατά 3.5 % και των 
πληρωμών κατά 3.7 % σε σύγκριση με το 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2007 - 2013,
γεγονός το οποίο αντιστοιχεί σε περικοπές 
8,8% σε αναλήψεις υποχρεώσεων και 
10% σε πληρωμές σε σύγκριση με την 
αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής η οποία βασιζόταν στο 
πάγωμα του προϋπολογισμού της ΕΕ στο 
επίπεδο του 2013, παρά τις αυξανόμενες 
αρμοδιότητες της ΕΕ μετά από τη Συνθήκη 
της Λισαβόνας και τη διεύρυνση της 
Ένωσης σε 28 κράτη μέλη· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το επίπεδο αυτό είναι ανεπαρκές 
σε σχέση με τους πολιτικούς στόχους και 
τις δεσμεύσεις της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά 
τη στρατηγική Ευρώπη 2020·

Or. en

Τροπολογία 5
Helga Trüpel
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ετήσιος 
προϋπολογισμός της ΕΕ θα εξακολουθήσει 
να αντιπροσωπεύει περίπου το 1 % του 
ΑΕΕ της ΕΕ τα επόμενα έτη, ποσοστό

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ετήσιος 
προϋπολογισμός της ΕΕ θα μειωθεί κατά
περίπου 1 % του ΑΕΕ της ΕΕ τα επόμενα 
έτη, επίπεδο το οποίο αντιστοιχεί στον 
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πολύ χαμηλότερο από το ανώτατο όριο 
των ιδίων πόρων που ανέρχεται στο 1,29 % 
του ΑΕΕ της ΕΕ για τις αναλήψεις 
υποχρεώσεων και στο 1,23 % του ΑΕΕ της 
ΕΕ για τις πληρωμές, όπως αποφασίστηκε 
το 1992·

προϋπολογισμό της ΕΕ στο τέλος της 
δεκαετίας του 1980 και ευρίσκεται σε
πολύ χαμηλότερο επίπεδο από το ανώτατο 
όριο των ιδίων πόρων που ανέρχεται στο 
1,29 % του ΑΕΕ της ΕΕ για τις αναλήψεις 
υποχρεώσεων και στο 1,23 % του ΑΕΕ της 
ΕΕ για τις πληρωμές, όπως αποφασίστηκε 
το 1992·

Or. en

Τροπολογία 6
Reimer Böge

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ετήσιος 
προϋπολογισμός της ΕΕ θα εξακολουθήσει 
να αντιπροσωπεύει περίπου το 1 % του 
ΑΕΕ της ΕΕ τα επόμενα έτη, ποσοστό 
πολύ χαμηλότερο από το ανώτατο όριο 
των ιδίων πόρων που ανέρχεται στο 1,29 % 
του ΑΕΕ της ΕΕ για τις αναλήψεις 
υποχρεώσεων και στο 1,23 % του ΑΕΕ της 
ΕΕ για τις πληρωμές, όπως αποφασίστηκε 
το 1992·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ετήσιος 
προϋπολογισμός της ΕΕ θα εξακολουθήσει 
να αντιπροσωπεύει περίπου το 1 % του 
ΑΕΕ της ΕΕ τα επόμενα έτη, ποσοστό 
πολύ χαμηλότερο από το ανώτατο όριο 
των ιδίων πόρων που ανέρχεται στο 1,29 % 
του ΑΕΕ της ΕΕ για τις αναλήψεις 
υποχρεώσεων και στο 1,23 % του ΑΕΕ της 
ΕΕ για τις πληρωμές, όπως καθορίστηκε 
το 20101·

__________________
1 a Προσαρμογή προς τα κάτω των 
ανώτατων ορίων ίδιων πόρων του 1.31 % 
και 1.24 % του ΑΕΕ της ΕΕ όπως 
αποφασίστηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο το 2007 (ΕΕ L 163, 
23.06.2007, σ. 17) σε συνέχεια της 
απόφασης να εφαρμοστεί ΥΧΔΜΕ για 
τους σκοπούς ιδίων πόρων, ΕΕ C 121, 
19.04.2011, σ. 41.

Or. en
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Τροπολογία 7
Helga Trüpel
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ευρισκόμενο 
αντιμέτωπο με την αδυναμία αλλαγής 
των συνολικών αριθμητικών στοιχείων
του ΠΔΠ που αποφασίστηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο 
διαπραγματεύτηκε με επιτυχία την 
ενσωμάτωση μιας σειράς βασικών νέων 
διατάξεων που θα συμβάλουν τόσο στην 
αύξηση της λειτουργικότητας, της 
συνοχής, της διαφάνειας και της 
ικανότητας ανταπόκρισης του νέου 
δημοσιονομικού πλαισίου και του νέου 
ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ στις 
ανάγκες των πολιτών της ΕΕ όσο και στη 
δημιουργία δυνατοτήτων πλήρους 
χρησιμοποίησης των ανώτατων ορίων του
ΠΔΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις 
αυτές αφορούν, συγκεκριμένα, τις νέες 
ρυθμίσεις που σχετίζονται με την 
αναθεώρηση του ΠΔΠ, την ευελιξία, τους 
ιδίους πόρους και την ενότητα και 
διαφάνεια του προϋπολογισμού της ΕΕ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μη 
χρησιμοποιώντας πλήρως τη νομοθετική
του εξουσία, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας μη χορήγησης έγκρισης εκ 
μέρους του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
δεν κατόρθωσε να θέσει υπό 
αμφισβήτηση τα συνολικά αριθμητικά 
στοιχεία του ΠΔΠ που επιβλήθηκαν από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ότι το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
διαπραγματεύτηκε εν μέρει την 
ενσωμάτωση νέων διατάξεων μη 
δημοσιονομικού χαρακτήρα που θα 
συμβάλουν τόσο στην αύξηση της 
λειτουργικότητας, της συνοχής, της 
διαφάνειας και της ικανότητας 
ανταπόκρισης του νέου δημοσιονομικού 
πλαισίου και του νέου ετήσιου 
προϋπολογισμού της ΕΕ στις ανάγκες των 
πολιτών της ΕΕ όσο και στη δημιουργία 
δυνατοτήτων σχεδόν πλήρους 
χρησιμοποίησης των ανώτατων ορίων του
ΠΔΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις 
αυτές αφορούν, συγκεκριμένα, τις νέες 
ρυθμίσεις που σχετίζονται με την 
αναθεώρηση του ΠΔΠ, την ευελιξία, τους 
ιδίους πόρους και την ενότητα και 
διαφάνεια του προϋπολογισμού της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 8
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ευρισκόμενο 
αντιμέτωπο με την αδυναμία αλλαγής των 
συνολικών αριθμητικών στοιχείων του 
ΠΔΠ που αποφασίστηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο 
διαπραγματεύτηκε με επιτυχία την 
ενσωμάτωση μιας σειράς βασικών νέων 
διατάξεων που θα συμβάλουν τόσο στην 
αύξηση της λειτουργικότητας, της 
συνοχής, της διαφάνειας και της 
ικανότητας ανταπόκρισης του νέου 
δημοσιονομικού πλαισίου και του νέου 
ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ στις 
ανάγκες των πολιτών της ΕΕ όσο και στη 
δημιουργία δυνατοτήτων πλήρους 
χρησιμοποίησης των ανώτατων ορίων του 
ΠΔΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις 
αυτές αφορούν, συγκεκριμένα, τις νέες 
ρυθμίσεις που σχετίζονται με την 
αναθεώρηση του ΠΔΠ, την ευελιξία, τους 
ιδίους πόρους και την ενότητα και 
διαφάνεια του προϋπολογισμού της ΕΕ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ευρισκόμενο 
αντιμέτωπο με την αδυναμία αλλαγής των 
συνολικών αριθμητικών στοιχείων του 
ΠΔΠ που αποφασίστηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο 
διαπραγματεύτηκε με επιτυχία την 
ενσωμάτωση νέων διατάξεων που θα 
συμβάλουν τόσο στην αύξηση της 
λειτουργικότητας, της συνοχής, της 
διαφάνειας και της ικανότητας 
ανταπόκρισης του νέου δημοσιονομικού 
πλαισίου και του νέου ετήσιου 
προϋπολογισμού της ΕΕ στις ανάγκες των 
πολιτών της ΕΕ όσο και στη δημιουργία 
δυνατοτήτων πλήρους χρησιμοποίησης 
των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις αυτές 
αφορούν, συγκεκριμένα, τις νέες ρυθμίσεις 
που σχετίζονται με την αναθεώρηση του 
ΠΔΠ, την ευελιξία, την ενότητα και 
διαφάνεια του προϋπολογισμού της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 9
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ευρισκόμενο 
αντιμέτωπο με την αδυναμία αλλαγής των 
συνολικών αριθμητικών στοιχείων του 
ΠΔΠ που αποφασίστηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο
διαπραγματεύτηκε με επιτυχία την 
ενσωμάτωση μιας σειράς βασικών νέων 
διατάξεων που θα συμβάλουν τόσο στην 
αύξηση της λειτουργικότητας, της 
συνοχής, της διαφάνειας και της 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ευρισκόμενο 
αντιμέτωπο με την αδυναμία αλλαγής των 
συνολικών αριθμητικών στοιχείων του 
ΠΔΠ που αποφασίστηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο
επικεντρώθηκε στη βελτίωση της 
εκτέλεσης του ΠΔΠ διαπραγματευόμενο
με επιτυχία την ενσωμάτωση μιας σειράς 
βασικών νέων διατάξεων που θα 
συμβάλουν τόσο στην αύξηση της 
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ικανότητας ανταπόκρισης του νέου 
δημοσιονομικού πλαισίου και του νέου 
ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ στις 
ανάγκες των πολιτών της ΕΕ όσο και στη 
δημιουργία δυνατοτήτων πλήρους 
χρησιμοποίησης των ανώτατων ορίων του 
ΠΔΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις 
αυτές αφορούν, συγκεκριμένα, τις νέες 
ρυθμίσεις που σχετίζονται με την 
αναθεώρηση του ΠΔΠ, την ευελιξία, τους 
ιδίους πόρους και την ενότητα και 
διαφάνεια του προϋπολογισμού της ΕΕ·

λειτουργικότητας, της συνοχής, της 
διαφάνειας και της ικανότητας 
ανταπόκρισης του νέου δημοσιονομικού 
πλαισίου και του νέου ετήσιου 
προϋπολογισμού της ΕΕ στις ανάγκες των 
πολιτών της ΕΕ όσο και στη δημιουργία 
δυνατοτήτων πλήρους χρησιμοποίησης 
των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις αυτές 
αφορούν, συγκεκριμένα, τις νέες ρυθμίσεις 
που σχετίζονται με την αναθεώρηση του 
ΠΔΠ, την ευελιξία, και την ενότητα και 
διαφάνεια του προϋπολογισμού της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 10
Emer Costello

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ευρισκόμενο 
αντιμέτωπο με την αδυναμία αλλαγής των 
συνολικών αριθμητικών στοιχείων του 
ΠΔΠ που αποφασίστηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο 
διαπραγματεύτηκε με επιτυχία την 
ενσωμάτωση μιας σειράς βασικών νέων 
διατάξεων που θα συμβάλουν τόσο στην 
αύξηση της λειτουργικότητας, της 
συνοχής, της διαφάνειας και της 
ικανότητας ανταπόκρισης του νέου 
δημοσιονομικού πλαισίου και του νέου 
ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ στις 
ανάγκες των πολιτών της ΕΕ όσο και στη 
δημιουργία δυνατοτήτων πλήρους 
χρησιμοποίησης των ανώτατων ορίων του 
ΠΔΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις 
αυτές αφορούν, συγκεκριμένα, τις νέες 
ρυθμίσεις που σχετίζονται με την 
αναθεώρηση του ΠΔΠ, την ευελιξία, τους 
ιδίους πόρους και την ενότητα και 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ευρισκόμενο 
αντιμέτωπο με την πολιτική αδυναμία 
αλλαγής των συνολικών αριθμητικών 
στοιχείων του ΠΔΠ που συμφωνήθηκε
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το 
Κοινοβούλιο διαπραγματεύτηκε με 
επιτυχία την ενσωμάτωση μιας σειράς 
βασικών νέων διατάξεων που θα 
συμβάλουν τόσο στην αύξηση της 
λειτουργικότητας, της συνοχής, της 
διαφάνειας και της ικανότητας 
ανταπόκρισης του νέου δημοσιονομικού 
πλαισίου και του νέου ετήσιου 
προϋπολογισμού της ΕΕ στις ανάγκες των 
πολιτών της ΕΕ όσο και στη δημιουργία 
δυνατοτήτων πλήρους χρησιμοποίησης 
των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις αυτές 
αφορούν, συγκεκριμένα, τις νέες ρυθμίσεις 
που σχετίζονται με την αναθεώρηση του 
ΠΔΠ, την ευελιξία, τους ιδίους πόρους και 
την ενότητα και διαφάνεια του 
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διαφάνεια του προϋπολογισμού της ΕΕ· προϋπολογισμού της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 11
Helga Trüpel
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο 
έδωσε την έγκρισή του για τον νέο 
κανονισμό για το ΠΔΠ και ενέκρινε τη νέα 
διοργανική συμφωνία της 19ης Νοεμβρίου 
2013, μετά από την εκπλήρωση από το 
Συμβούλιο των όρων που περιλαμβάνει το 
ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 3ης 
Ιουλίου 2013, συμπεριλαμβανομένης της 
έγκρισης πρόσθετου ποσού ύψους 11,2 
δισ. ευρώ σε πληρωμές για το 2013.

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο 
έδωσε την έγκρισή του για τον νέο 
κανονισμό για το ΠΔΠ και ενέκρινε τη νέα 
διοργανική συμφωνία της 19ης Νοεμβρίου 
2013, μετά από την μερική εκπλήρωση 
από το Συμβούλιο των όρων που 
περιλαμβάνει το ψήφισμα του 
Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2013, 
συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης 
πρόσθετου ποσού ύψους 11,2 δισ. ευρώ σε 
πληρωμές για το 2013, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η συνεδρίαση συγκρότησης σε 
σώμα της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για 
τους Ίδιους Πόρους δεν έχει 
πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα ενώ θα 
έπρεπε να είχε συγκληθεί κατά τον χρόνο 
της επίσημης έγκρισης του Κανονισμού 
ΠΔΠ,  με εντολή να εξετάσει όλες τις 
πτυχές της μεταρρύθμισης του 
συστήματος ιδίων πόρων·

Or. en

Τροπολογία 12
Reimer Böge

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο 
έδωσε την έγκρισή του για τον νέο 
κανονισμό για το ΠΔΠ και ενέκρινε τη νέα 
διοργανική συμφωνία της 19ης Νοεμβρίου 
2013, μετά από την εκπλήρωση από το 
Συμβούλιο των όρων που περιλαμβάνει το 
ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 3ης 
Ιουλίου 2013, συμπεριλαμβανομένης της 
έγκρισης πρόσθετου ποσού ύψους 11,2 
δισ. ευρώ σε πληρωμές για το 2013.

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με 
την κατευθυντήρια αρχή "τίποτα δεν 
θεωρείται συμφωνημένο έως ότου 
υπάρξει συμφωνία επί του συνόλου", το 
Κοινοβούλιο έδωσε την έγκρισή του για 
τον νέο κανονισμό για το ΠΔΠ και 
ενέκρινε τη νέα διοργανική συμφωνία της 
19ης Νοεμβρίου 2013, μετά από την 
εκπλήρωση από το Συμβούλιο των όρων 
που περιλαμβάνει το ψήφισμα του 
Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2013, 
συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης 
πρόσθετου ποσού ύψους 11,2 δισ. ευρώ σε 
πληρωμές για το 2013.

Or. en

Τροπολογία 13
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκκρεμείς 
διαταγές πληρωμής που έχουν 
παραληφθεί μετά την 31η Οκτωβρίου 
2013 και οι οποίες έχουν μεταφερθεί στο 
2014 ανέρχονται σε 23 δισεκατομμύρια 
ευρώ μόνο, για την διαρθρωτική πολιτική 
και την πολιτική συνοχής, γεγονός το 
οποίο θα αυξήσει σημαντικά την πίεση σε 
ένα ήδη ιδιαίτερα χαμηλό ανώτατο όριο 
πιστώσεων για πληρωμές·

Or. en

Τροπολογία 14
Helga Trüpel
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο 
δεν κατόρθωσε να επιτύχει πρόοδο όσον 
αφορά την απολύτως αναγκαία 
αναμόρφωση του σημερινού συστήματος 
χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της 
ΕΕ, παρά τις φιλόδοξες προτάσεις που 
υπέβαλε η Επιτροπή με στόχο την 
υπέρβαση του αδιεξόδου που προκάλεσε η 
έλλειψη ενός γνήσιου συστήματος ιδίων 
πόρων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο 
δεν κατόρθωσε να επιτύχει πρόοδο όσον 
αφορά την απολύτως αναγκαία 
αναμόρφωση του σημερινού συστήματος 
χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της 
ΕΕ, παραβιάζοντας με τον τρόπο αυτό το 
πνεύμα της Συνθήκης της Λισαβόνας,
παρά τις φιλόδοξες προτάσεις που υπέβαλε 
η Επιτροπή με στόχο την υπέρβαση του 
αδιεξόδου που προκάλεσε η έλλειψη ενός 
γνήσιου συστήματος ιδίων πόρων·

Or. en

Τροπολογία 15
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο 
δεν κατόρθωσε να επιτύχει πρόοδο όσον 
αφορά την απολύτως αναγκαία 
αναμόρφωση του σημερινού συστήματος 
χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της 
ΕΕ, παρά τις φιλόδοξες προτάσεις που 
υπέβαλε η Επιτροπή με στόχο την 
υπέρβαση του αδιεξόδου που προκάλεσε η 
έλλειψη ενός γνήσιου συστήματος ιδίων 
πόρων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο 
δεν κατόρθωσε να επιτύχει πρόοδο όσον 
αφορά την απολύτως αναγκαία 
αναμόρφωση του σημερινού συστήματος 
χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της 
ΕΕ, παρά τις φιλόδοξες προτάσεις που 
υπέβαλε η Επιτροπή με στόχο όχι μόνο την 
υπέρβαση του αδιεξόδου που προκάλεσε η 
έλλειψη ενός γνήσιου συστήματος ιδίων 
πόρων, αλλά και για να καταστεί το 
σύστημα χρηματοδότησης του 
προϋπολογισμού της ΕΕ απλούστερο, 
δικαιότερο και πλέον διαφανές για τον 
πολίτη της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 16
Helga Trüpel
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει έντονη αποδοκιμασία για το 
γεγονός ότι τόσο η διαδικασία που 
κατέληξε στη συμφωνία για το ΠΔΠ 2014-
2020 όσο και ο πολιτικός διάλογος που 
πλαισίωσε αυτές τις διαπραγματεύσεις 
κατέδειξαν σαφή έλλειψη κοινού οράματος 
όσον αφορά τον προϋπολογισμό της ΕΕ 
και αποδείχθηκαν ανεπαρκείς σε σχέση 
με τον ενισχυμένο ρόλο και τα αυξημένα 
προνόμια του Κοινοβουλίου, όπως
ορίζονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας·
φρονεί, ως εκ τούτου, ότι είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να αντληθούν στο πλαίσιο της 
παρούσας έκθεσης τα αναγκαία πολιτικά 
και θεσμικά διδάγματα, τα οποία μπορούν 
να χρησιμεύσουν ως βάση για την 
προετοιμασία των μελλοντικών 
διαπραγματεύσεων, κυρίως όσον αφορά 
την μετεκλογική αναθεώρηση του ΠΔΠ, 
που προβλέπεται να ξεκινήσει η Επιτροπή 
πριν από τα τέλη του 2016·

1. εκφράζει έντονη αποδοκιμασία για το 
γεγονός ότι τόσο η διαδικασία που 
κατέληξε στη συμφωνία για το ΠΔΠ 2014-
2020 όσο και ο πολιτικός διάλογος που 
πλαισίωσε αυτές τις διαπραγματεύσεις 
κατέδειξαν σαφή έλλειψη κοινού οράματος 
όσον αφορά τον προϋπολογισμό της ΕΕ· 
υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο δεν ήταν 
πρόθυμο να χρησιμοποιήσει πλήρως την 
νομοθετική του εξουσία 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
μη χορήγησης έγκρισης, όπως
καθορίζεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας
και ενέκρινε με ιδιαίτερα μεγάλη 
πλειοψηφία τόσο τον Κανονισμό ΠΔΠ και 
την Διοργανική Συμφωνία χωρίς να 
επαναδιαπραγματευθεί τα σημεία τα 
οποία ήδη είχαν συμφωνηθεί από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· θεωρεί ως εκ 
τούτου ότι τόσο το Συμβούλιο όσο και το 
Κοινοβούλιο ως συννομοθέτες πρέπει να 
αναλάβουν την ευθύνη τόσο των 
πολιτικών όσο και των θεσμικών 
επιπτώσεων της τελικής συμφωνίας·
φρονεί, ως εκ τούτου, ότι είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να αντληθούν στο πλαίσιο της 
παρούσας έκθεσης τα αναγκαία πολιτικά 
και θεσμικά διδάγματα, τα οποία μπορούν 
να χρησιμεύσουν ως βάση για την 
προετοιμασία των μελλοντικών 
διαπραγματεύσεων, κυρίως όσον αφορά 
την μετεκλογική αναθεώρηση του ΠΔΠ, 
που προβλέπεται να ξεκινήσει η Επιτροπή 
πριν από τα τέλη του 2016·

Or. en
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Τροπολογία 17
Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει έντονη αποδοκιμασία για το 
γεγονός ότι τόσο η διαδικασία που 
κατέληξε στη συμφωνία για το ΠΔΠ 2014-
2020 όσο και ο πολιτικός διάλογος που
πλαισίωσε αυτές τις διαπραγματεύσεις
κατέδειξαν σαφή έλλειψη κοινού 
οράματος όσον αφορά τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ και αποδείχθηκαν ανεπαρκείς σε 
σχέση με τον ενισχυμένο ρόλο και τα
αυξημένα προνόμια του Κοινοβουλίου, 
όπως ορίζονται στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας· φρονεί, ως εκ τούτου, ότι είναι 
εξαιρετικά σημαντικό να αντληθούν στο 
πλαίσιο της παρούσας έκθεσης τα 
αναγκαία πολιτικά και θεσμικά διδάγματα, 
τα οποία μπορούν να χρησιμεύσουν ως 
βάση για την προετοιμασία των 
μελλοντικών διαπραγματεύσεων, κυρίως 
όσον αφορά την μετεκλογική αναθεώρηση 
του ΠΔΠ, που προβλέπεται να ξεκινήσει η 
Επιτροπή πριν από τα τέλη του 2016·

1. θεωρεί ότι τόσο η διαδικασία που 
κατέληξε στη συμφωνία για το ΠΔΠ 2014-
2020 όσο και ο πολιτικός διάλογος που 
πλαισίωσε αυτές τις διαπραγματεύσεις
έδειξε ότι υφίστανται ιδιαίτερα 
αποκλίνουσες προσεγγίσεις όσον αφορά 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ καθώς και τον 
ενισχυμένο ρόλο και τα προνόμια του 
Κοινοβουλίου βάσει της Συνθήκης της 
Λισαβόνας· φρονεί, ως εκ τούτου, ότι είναι 
εξαιρετικά σημαντικό να αντληθούν στο 
πλαίσιο της παρούσας έκθεσης τα 
αναγκαία πολιτικά και θεσμικά διδάγματα, 
τα οποία μπορούν να χρησιμεύσουν ως 
βάση για την προετοιμασία των 
μελλοντικών διαπραγματεύσεων, κυρίως 
όσον αφορά την μετεκλογική αναθεώρηση 
του ΠΔΠ, που προβλέπεται να ξεκινήσει η 
Επιτροπή πριν από τα τέλη του 2016·

Or. en

Τροπολογία 18
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει έντονη αποδοκιμασία για το 
γεγονός ότι τόσο η διαδικασία που 
κατέληξε στη συμφωνία για το ΠΔΠ 2014-
2020 όσο και ο πολιτικός διάλογος που 
πλαισίωσε αυτές τις διαπραγματεύσεις 
κατέδειξαν σαφή έλλειψη κοινού οράματος 

1. εκφράζει έντονη αποδοκιμασία για το 
γεγονός ότι τόσο η διαδικασία που 
κατέληξε στη συμφωνία για το ΠΔΠ 2014-
2020 όσο και ο πολιτικός διάλογος που 
πλαισίωσε αυτές τις διαπραγματεύσεις 
κατέδειξαν σαφή έλλειψη κοινού οράματος 
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όσον αφορά τον προϋπολογισμό της ΕΕ 
και αποδείχθηκαν ανεπαρκείς σε σχέση με 
τον ενισχυμένο ρόλο και τα αυξημένα 
προνόμια του Κοινοβουλίου, όπως 
ορίζονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας· 
φρονεί, ως εκ τούτου, ότι είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να αντληθούν στο πλαίσιο της 
παρούσας έκθεσης τα αναγκαία πολιτικά 
και θεσμικά διδάγματα, τα οποία μπορούν 
να χρησιμεύσουν ως βάση για την 
προετοιμασία των μελλοντικών 
διαπραγματεύσεων, κυρίως όσον αφορά 
την μετεκλογική αναθεώρηση του ΠΔΠ, 
που προβλέπεται να ξεκινήσει η Επιτροπή 
πριν από τα τέλη του 2016·

όσον αφορά τον προϋπολογισμό και τις 
προτεραιότητες της ΕΕ και αποδείχθηκαν 
ανεπαρκείς σε σχέση με τον ενισχυμένο 
ρόλο και τα αυξημένα προνόμια του 
Κοινοβουλίου, όπως ορίζονται στη 
Συνθήκη της Λισαβόνας· φρονεί, ως εκ 
τούτου, ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να 
αντληθούν στο πλαίσιο της παρούσας 
έκθεσης τα αναγκαία πολιτικά και θεσμικά 
διδάγματα, τα οποία μπορούν να 
χρησιμεύσουν ως βάση για την 
προετοιμασία των μελλοντικών 
διαπραγματεύσεων, κυρίως όσον αφορά 
την μετεκλογική αναθεώρηση του ΠΔΠ, 
που προβλέπεται να ξεκινήσει η Επιτροπή 
πριν από τα τέλη του 2016·

Or. en

Τροπολογία 19
Reimer Böge

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει έντονη αποδοκιμασία για το 
γεγονός ότι τόσο η διαδικασία που 
κατέληξε στη συμφωνία για το ΠΔΠ 2014-
2020 όσο και ο πολιτικός διάλογος που 
πλαισίωσε αυτές τις διαπραγματεύσεις 
κατέδειξαν σαφή έλλειψη κοινού οράματος 
όσον αφορά τον προϋπολογισμό της ΕΕ 
και αποδείχθηκαν ανεπαρκείς σε σχέση με 
τον ενισχυμένο ρόλο και τα αυξημένα 
προνόμια του Κοινοβουλίου, όπως 
ορίζονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας· 
φρονεί, ως εκ τούτου, ότι είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να αντληθούν στο πλαίσιο της 
παρούσας έκθεσης τα αναγκαία πολιτικά 
και θεσμικά διδάγματα, τα οποία μπορούν 
να χρησιμεύσουν ως βάση για την 
προετοιμασία των μελλοντικών 
διαπραγματεύσεων, κυρίως όσον αφορά 
την μετεκλογική αναθεώρηση του ΠΔΠ, 

1. εκφράζει έντονη αποδοκιμασία για το 
γεγονός ότι τόσο η διαδικασία που 
κατέληξε στη συμφωνία για το ΠΔΠ 2014-
2020 όσο και ο πολιτικός διάλογος που 
πλαισίωσε αυτές τις διαπραγματεύσεις 
κατέδειξαν σαφή έλλειψη κοινού οράματος
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ όσον 
αφορά τον προϋπολογισμό της ΕΕ και 
αποδείχθηκαν ανεπαρκείς σε σχέση με τον 
ενισχυμένο ρόλο και τα αυξημένα 
προνόμια του Κοινοβουλίου, όπως 
ορίζονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας· 
φρονεί, ως εκ τούτου, ότι είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να αντληθούν στο πλαίσιο της 
παρούσας έκθεσης τα αναγκαία πολιτικά 
και θεσμικά διδάγματα, τα οποία μπορούν 
να χρησιμεύσουν ως βάση για την 
προετοιμασία των μελλοντικών 
διαπραγματεύσεων, κυρίως όσον αφορά 
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που προβλέπεται να ξεκινήσει η Επιτροπή 
πριν από τα τέλη του 2016·

την μετεκλογική αναθεώρηση του ΠΔΠ, 
που προβλέπεται να ξεκινήσει η Επιτροπή 
πριν από τα τέλη του 2016·

Or. en

Τροπολογία 20
Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι η δημοσιονομική 
εξυγίανση που αντιμετωπίζουν επί του 
παρόντος τα κράτη μέλη δε διευκόλυνε μια 
περισσότερο φιλόδοξη συμφωνία για το 
ΠΔΠ 2014-2020· εκφράζει, ωστόσο, 
βαθιά αποδοκιμασία για το γεγονός ότι, 
ως αποτέλεσμα αυτών των 
διαπραγματεύσεων, ο ρόλος του 
προϋπολογισμού της ΕΕ ως σημαντικού 
και κοινού εργαλείου πολιτικής για την 
υπέρβαση της σημερινής οικονομικής και 
κοινωνικής κρίσης και για τον 
συντονισμό και την ενίσχυση των εθνικών 
προσπαθειών αποκατάστασης της 
ανάπτυξης και δημιουργίας απασχόλησης 
σε ολόκληρη την ΕΕ έχει σε μεγάλο 
βαθμό αγνοηθεί·

2. αναγνωρίζει ότι η δημοσιονομική 
εξυγίανση που αντιμετωπίζουν επί του 
παρόντος τα κράτη μέλη δε διευκόλυνε μια 
περισσότερο φιλόδοξη συμφωνία για το 
ΠΔΠ 2014-2020· σημειώνει ότι οι 
διαπραγματεύσεις απεκάλυψαν ένα ευρύ 
χάσμα μεταξύ των "καθαρών 
συνεισφερόντων" και των "καθαρών 
αποδεκτών"·

Or. en

Τροπολογία 21
Helga Trüpel
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι η δημοσιονομική 2. αναγνωρίζει ότι η δημοσιονομική 
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εξυγίανση που αντιμετωπίζουν επί του 
παρόντος τα κράτη μέλη δε διευκόλυνε μια
περισσότερο φιλόδοξη συμφωνία για το 
ΠΔΠ 2014-2020· εκφράζει, ωστόσο, βαθιά 
αποδοκιμασία για το γεγονός ότι, ως 
αποτέλεσμα αυτών των 
διαπραγματεύσεων, ο ρόλος του 
προϋπολογισμού της ΕΕ ως σημαντικού 
και κοινού εργαλείου πολιτικής για την 
υπέρβαση της σημερινής οικονομικής και 
κοινωνικής κρίσης και για τον συντονισμό 
και την ενίσχυση των εθνικών 
προσπαθειών αποκατάστασης της 
ανάπτυξης και δημιουργίας απασχόλησης 
σε ολόκληρη την ΕΕ έχει σε μεγάλο βαθμό 
αγνοηθεί·

εξυγίανση που αντιμετωπίζουν επί του 
παρόντος τα κράτη μέλη δε διευκόλυνε μια
θετική και προσανατολισμένη προς το 
μέλλον συζήτηση για το ΠΔΠ 2014-2020, 
ενώ θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία 
για την από κοινού συγκέντρωση των 
δημόσιων πόρων που σπανίζουν στο 
κατάλληλο πολιτικό επίπεδο καθώς και 
την αύξηση της αποδοτικότητας των 
δημόσιων δαπανών· εκφράζει, ωστόσο, 
βαθιά αποδοκιμασία για το γεγονός ότι, ως 
αποτέλεσμα αυτών των 
διαπραγματεύσεων, ο ρόλος του 
προϋπολογισμού της ΕΕ ως σημαντικού 
και κοινού εργαλείου πολιτικής για την 
υπέρβαση της σημερινής οικονομικής και 
κοινωνικής κρίσης και για τον συντονισμό 
και την ενίσχυση των εθνικών 
προσπαθειών αποκατάστασης της 
ανάπτυξης και δημιουργίας απασχόλησης 
σε ολόκληρη την ΕΕ έχει σε μεγάλο βαθμό 
αγνοηθεί·

Or. en

Τροπολογία 22
Reimer Böge

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι η δημοσιονομική 
εξυγίανση που αντιμετωπίζουν επί του 
παρόντος τα κράτη μέλη δε διευκόλυνε μια
περισσότερο φιλόδοξη συμφωνία για το 
ΠΔΠ 2014-2020· εκφράζει, ωστόσο, βαθιά 
αποδοκιμασία για το γεγονός ότι, ως 
αποτέλεσμα αυτών των 
διαπραγματεύσεων, ο ρόλος του 
προϋπολογισμού της ΕΕ ως σημαντικού 
και κοινού εργαλείου πολιτικής για την 
υπέρβαση της σημερινής οικονομικής και 
κοινωνικής κρίσης και για τον συντονισμό 
και την ενίσχυση των εθνικών 

2. αναγνωρίζει ότι η δημοσιονομική 
εξυγίανση που αντιμετωπίζουν επί του 
παρόντος τα κράτη μέλη κατέστησε 
ανέφικτη μία περισσότερο φιλόδοξη 
συμφωνία για το ΠΔΠ 2014-2020· 
εκφράζει, ωστόσο, βαθιά αποδοκιμασία για 
το γεγονός ότι, ως αποτέλεσμα αυτών των 
διαπραγματεύσεων, ο ρόλος του 
προϋπολογισμού της ΕΕ ως σημαντικού 
και κοινού εργαλείου πολιτικής για την 
υπέρβαση της σημερινής οικονομικής και 
κοινωνικής κρίσης και για τον συντονισμό 
και την ενίσχυση των εθνικών 
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προσπαθειών αποκατάστασης της 
ανάπτυξης και δημιουργίας απασχόλησης 
σε ολόκληρη την ΕΕ έχει σε μεγάλο βαθμό 
αγνοηθεί·

προσπαθειών αποκατάστασης της 
ανάπτυξης και δημιουργίας απασχόλησης 
σε ολόκληρη την ΕΕ έχει σε μεγάλο βαθμό 
αγνοηθεί·

Or. en

Τροπολογία 23
Philip Claeys

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι η δημοσιονομική 
εξυγίανση που αντιμετωπίζουν επί του 
παρόντος τα κράτη μέλη δε διευκόλυνε μια 
περισσότερο φιλόδοξη συμφωνία για το 
ΠΔΠ 2014-2020· εκφράζει, ωστόσο, 
βαθιά αποδοκιμασία για το γεγονός ότι, 
ως αποτέλεσμα αυτών των 
διαπραγματεύσεων, ο ρόλος του 
προϋπολογισμού της ΕΕ ως σημαντικού 
και κοινού εργαλείου πολιτικής για την 
υπέρβαση της σημερινής οικονομικής και 
κοινωνικής κρίσης και για τον συντονισμό 
και την ενίσχυση των εθνικών 
προσπαθειών αποκατάστασης της 
ανάπτυξης και δημιουργίας απασχόλησης 
σε ολόκληρη την ΕΕ έχει σε μεγάλο βαθμό 
αγνοηθεί·

2. αναγνωρίζει ότι η δημοσιονομική 
εξυγίανση που αντιμετωπίζουν επί του 
παρόντος τα κράτη μέλη δε διευκόλυνε μια 
περισσότερο φιλόδοξη συμφωνία για το 
ΠΔΠ 2014-2020· σημειώνει ότι, ως 
αποτέλεσμα αυτών των 
διαπραγματεύσεων, ο ρόλος του 
προϋπολογισμού της ΕΕ ως σημαντικού 
και κοινού εργαλείου πολιτικής για την 
υπέρβαση της σημερινής οικονομικής και 
κοινωνικής κρίσης και για τον συντονισμό 
και την ενίσχυση των εθνικών 
προσπαθειών αποκατάστασης της 
ανάπτυξης και δημιουργίας απασχόλησης 
σε ολόκληρη την ΕΕ έχει σε μεγάλο βαθμό 
αγνοηθεί·

Or. nl

Τροπολογία 24
Dominique Riquet
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι η δημοσιονομική 
εξυγίανση που αντιμετωπίζουν επί του 
παρόντος τα κράτη μέλη δε διευκόλυνε μια 
περισσότερο φιλόδοξη συμφωνία για το 
ΠΔΠ 2014-2020· εκφράζει, ωστόσο, βαθιά 
αποδοκιμασία για το γεγονός ότι, ως 
αποτέλεσμα αυτών των 
διαπραγματεύσεων, ο ρόλος του 
προϋπολογισμού της ΕΕ ως σημαντικού 
και κοινού εργαλείου πολιτικής για την 
υπέρβαση της σημερινής οικονομικής και 
κοινωνικής κρίσης και για τον συντονισμό 
και την ενίσχυση των εθνικών 
προσπαθειών αποκατάστασης της 
ανάπτυξης και δημιουργίας απασχόλησης 
σε ολόκληρη την ΕΕ έχει σε μεγάλο βαθμό 
αγνοηθεί·

2. αναγνωρίζει ότι η δημοσιονομική 
εξυγίανση που αντιμετωπίζουν επί του 
παρόντος τα κράτη μέλη δε διευκόλυνε μια 
περισσότερο φιλόδοξη συμφωνία για το 
ΠΔΠ 2014-2020· εκφράζει, ωστόσο, βαθιά 
αποδοκιμασία για το γεγονός ότι, ως 
αποτέλεσμα αυτών των 
διαπραγματεύσεων, ο ρόλος του 
προϋπολογισμού της ΕΕ ως σημαντικού 
και κοινού εργαλείου πολιτικής για την 
υπέρβαση της σημερινής οικονομικής και 
κοινωνικής κρίσης δεν έχει αναγνωριστεί· 
υπενθυμίζει ότι ο ευρωπαϊκός 
προϋπολογισμός αφιερώνει το μεγαλύτερο 
τμήμα του στις επενδύσεις και παρέχει 
ένα ενιαίο πλαίσιο για τον συντονισμό και 
την ενίσχυση των εθνικών προσπαθειών
που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της 
ανάπτυξης, την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία
απασχόλησης σε ολόκληρη την ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 25
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 a. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός 
της ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την 
οπτική διάσταση του φύλου προκειμένου 
να καταστεί ένα αποτελεσματικό όργανο 
πολιτικής για τη δημιουργία βιώσιμης 
ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς καθώς 
και απασχόλησης, ιδιαίτερα σε ένα 
δύσκολο από δημοσιονομικής και 
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οικονομικής απόψεως πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 26
Philip Claeys

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει βαθιά ανησυχία για το 
γεγονός ότι οποιαδήποτε συζήτηση για 
τον προϋπολογισμό στο Συμβούλιο 
δηλητηριάστηκε επί πολλά χρόνια από τη 
λογική των «δίκαιων αποδόσεων»· τονίζει 
ότι η κατάσταση αυτή οφείλεται σε 
μεγάλο βαθμό στο σημερινό σύστημα 
χρηματοδότησης της ΕΕ, στο πλαίσιο του 
οποίου περίπου το 85% των εσόδων 
προέρχονται από τις εθνικές συνεισφορές 
και όχι από τους γνήσιους ίδιους πόρους· 
φρονεί ότι αυτό το σύστημα αποδίδει 
δυσανάλογη έμφαση στα καθαρά 
υπόλοιπα μεταξύ των κρατών μελών και 
ότι έχει οδηγήσει στη βαθμιαία θέσπιση 
πολυσύνθετων και αδιαφανών 
εκπτώσεων και άλλων διορθωτικών 
μηχανισμών για τη χρηματοδότηση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 27
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει βαθιά ανησυχία για το γεγονός 
ότι οποιαδήποτε συζήτηση για τον 

3. εκφράζει βαθιά ανησυχία για το γεγονός 
ότι οποιαδήποτε συζήτηση για τον 
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προϋπολογισμό στο Συμβούλιο 
δηλητηριάστηκε επί πολλά χρόνια από τη 
λογική των «δίκαιων αποδόσεων»· τονίζει
ότι η κατάσταση αυτή οφείλεται σε 
μεγάλο βαθμό στο σημερινό σύστημα 
χρηματοδότησης της ΕΕ, στο πλαίσιο του 
οποίου περίπου το 85% των εσόδων 
προέρχονται από τις εθνικές συνεισφορές 
και όχι από τους γνήσιους ίδιους πόρους· 
φρονεί ότι αυτό το σύστημα αποδίδει 
δυσανάλογη έμφαση στα καθαρά 
υπόλοιπα μεταξύ των κρατών μελών και 
ότι έχει οδηγήσει στη βαθμιαία θέσπιση 
πολυσύνθετων και αδιαφανών εκπτώσεων 
και άλλων διορθωτικών μηχανισμών για τη 
χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της 
ΕΕ·

προϋπολογισμό στο Συμβούλιο 
δηλητηριάστηκε επί πολλά χρόνια από τη 
λογική των «δίκαιων αποδόσεων»· θεωρεί
ότι η συζήτηση αυτή υπήρχε ήδη πριν από 
την εισαγωγή των ιδίων πόρων που 
βασιζόντουσαν στο ΑΕΕ, αλλά ότι η 
πρόοδος αυτή επιδείνωσε περαιτέρω την 
ήδη δύσκολη συζήτηση και έχει οδηγήσει 
στη βαθμιαία θέσπιση πολυσύνθετων και
διαφανών εκπτώσεων μελών καθώς και 
στη βαθμιαία θέσπιση πολυσύνθετων και
αδιαφανών εκπτώσεων και άλλων 
διορθωτικών μηχανισμών για τη 
χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 28
Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει βαθιά ανησυχία για το 
γεγονός ότι οποιαδήποτε συζήτηση για 
τον προϋπολογισμό στο Συμβούλιο
δηλητηριάστηκε επί πολλά χρόνια από τη 
λογική των «δίκαιων αποδόσεων»· τονίζει 
ότι η κατάσταση αυτή οφείλεται σε μεγάλο 
βαθμό στο σημερινό σύστημα 
χρηματοδότησης της ΕΕ, στο πλαίσιο του 
οποίου περίπου το 85% των εσόδων 
προέρχονται από τις εθνικές συνεισφορές 
και όχι από τους γνήσιους ίδιους πόρους· 
φρονεί ότι αυτό το σύστημα αποδίδει 
δυσανάλογη έμφαση στα καθαρά υπόλοιπα 
μεταξύ των κρατών μελών και ότι έχει 
οδηγήσει στη βαθμιαία θέσπιση 
πολυσύνθετων και αδιαφανών εκπτώσεων 
και άλλων διορθωτικών μηχανισμών για τη 
χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της 

3. επισημαίνει ότι οι δημοσιονομικές 
συζητήσεις στο Συμβούλιο τείνουν να 
επηρεάζονται από τη λογική των "δίκαιων 
αποδόσεων"· τονίζει ότι η κατάσταση 
αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο 
σημερινό σύστημα χρηματοδότησης της 
ΕΕ, στο πλαίσιο του οποίου περίπου το 
85% των εσόδων προέρχονται από τις 
εθνικές συνεισφορές και όχι από τους 
γνήσιους ίδιους πόρους· φρονεί ότι αυτό το 
σύστημα αποδίδει δυσανάλογη έμφαση 
στα καθαρά υπόλοιπα μεταξύ των κρατών 
μελών και ότι έχει οδηγήσει στη βαθμιαία 
θέσπιση πολυσύνθετων και αδιαφανών 
εκπτώσεων και άλλων διορθωτικών 
μηχανισμών για τη χρηματοδότηση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ·
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ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 29
Helga Trüpel
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει βαθιά ανησυχία για το γεγονός 
ότι οποιαδήποτε συζήτηση για τον 
προϋπολογισμό στο Συμβούλιο 
δηλητηριάστηκε επί πολλά χρόνια από τη 
λογική των «δίκαιων αποδόσεων»· τονίζει 
ότι η κατάσταση αυτή οφείλεται σε μεγάλο 
βαθμό στο σημερινό σύστημα 
χρηματοδότησης της ΕΕ, στο πλαίσιο του 
οποίου περίπου το 85% των εσόδων 
προέρχονται από τις εθνικές συνεισφορές 
και όχι από τους γνήσιους ίδιους πόρους· 
φρονεί ότι αυτό το σύστημα αποδίδει 
δυσανάλογη έμφαση στα καθαρά υπόλοιπα 
μεταξύ των κρατών μελών και ότι έχει 
οδηγήσει στη βαθμιαία θέσπιση 
πολυσύνθετων και αδιαφανών εκπτώσεων 
και άλλων διορθωτικών μηχανισμών για τη 
χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της 
ΕΕ·

3. εκφράζει βαθιά ανησυχία για το γεγονός 
ότι οποιαδήποτε συζήτηση για τον 
προϋπολογισμό στο Συμβούλιο 
δηλητηριάστηκε καθοδηγούμενη για
πολλά χρόνια από τη λογική των «δίκαιων 
αποδόσεων», αντί της λογική της 
ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας· τονίζει 
ότι η κατάσταση αυτή οφείλεται σε μεγάλο 
βαθμό στο σημερινό σύστημα 
χρηματοδότησης της ΕΕ, στο πλαίσιο του 
οποίου περίπου το 85% των εσόδων 
προέρχονται από τις εθνικές συνεισφορές 
και όχι από τους γνήσιους ίδιους πόρους· 
φρονεί ότι αυτό το σύστημα αποδίδει 
δυσανάλογη έμφαση στα καθαρά υπόλοιπα 
μεταξύ των κρατών μελών και ότι έχει 
οδηγήσει στη βαθμιαία θέσπιση 
πολυσύνθετων και αδιαφανών εκπτώσεων 
και άλλων διορθωτικών μηχανισμών για τη 
χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 30
Reimer Böge

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει βαθιά ανησυχία για το γεγονός 
ότι οποιαδήποτε συζήτηση για τον 
προϋπολογισμό στο Συμβούλιο 
δηλητηριάστηκε επί πολλά χρόνια από τη 
λογική των «δίκαιων αποδόσεων»· τονίζει 
ότι η κατάσταση αυτή οφείλεται σε μεγάλο 
βαθμό στο σημερινό σύστημα 
χρηματοδότησης της ΕΕ, στο πλαίσιο του 
οποίου περίπου το 85% των εσόδων 
προέρχονται από τις εθνικές συνεισφορές 
και όχι από τους γνήσιους ίδιους πόρους· 
φρονεί ότι αυτό το σύστημα αποδίδει 
δυσανάλογη έμφαση στα καθαρά υπόλοιπα 
μεταξύ των κρατών μελών και ότι έχει 
οδηγήσει στη βαθμιαία θέσπιση 
πολυσύνθετων και αδιαφανών εκπτώσεων 
και άλλων διορθωτικών μηχανισμών για τη 
χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της 
ΕΕ·

3. εκφράζει βαθιά ανησυχία για το γεγονός 
ότι οποιαδήποτε συζήτηση για τον 
προϋπολογισμό στο Συμβούλιο 
δηλητηριάστηκε επί πολλά χρόνια από τη 
λογική των «δίκαιων αποδόσεων»· τονίζει 
ότι η κατάσταση αυτή οφείλεται σε μεγάλο 
βαθμό στο σημερινό σύστημα 
χρηματοδότησης της ΕΕ, στο πλαίσιο του 
οποίου περίπου το 74% των εσόδων 
προέρχονται από τις εθνικές συνεισφορές
με βάση το ΑΕΕ και όχι από τους 
γνήσιους ίδιους πόρους· φρονεί ότι αυτό το 
σύστημα αποδίδει δυσανάλογη έμφαση 
στα καθαρά υπόλοιπα μεταξύ των κρατών 
μελών και ότι έχει οδηγήσει στη βαθμιαία 
θέσπιση πολυσύνθετων και αδιαφανών 
εκπτώσεων και άλλων διορθωτικών 
μηχανισμών για τη χρηματοδότηση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 31
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει βαθιά ανησυχία για το γεγονός 
ότι οποιαδήποτε συζήτηση για τον 
προϋπολογισμό στο Συμβούλιο 
δηλητηριάστηκε επί πολλά χρόνια από τη 
λογική των «δίκαιων αποδόσεων»· τονίζει 
ότι η κατάσταση αυτή οφείλεται σε μεγάλο 
βαθμό στο σημερινό σύστημα 
χρηματοδότησης της ΕΕ, στο πλαίσιο του 
οποίου περίπου το 85% των εσόδων 
προέρχονται από τις εθνικές συνεισφορές 
και όχι από τους γνήσιους ίδιους πόρους·
φρονεί ότι αυτό το σύστημα αποδίδει 
δυσανάλογη έμφαση στα καθαρά υπόλοιπα 

3. εκφράζει βαθιά ανησυχία για το γεγονός 
ότι οποιαδήποτε συζήτηση για τον 
προϋπολογισμό στο Συμβούλιο 
δηλητηριάστηκε επί πολλά χρόνια από τη 
λογική των «δίκαιων αποδόσεων»· τονίζει 
ότι η κατάσταση αυτή οφείλεται σε μεγάλο 
βαθμό στο σημερινό σύστημα 
χρηματοδότησης της ΕΕ, στο πλαίσιο του 
οποίου περίπου το 85% των εσόδων 
προέρχονται από τις εθνικές συνεισφορές 
και όχι από τους γνήσιους ίδιους πόρους, 
όπως προβλέπεται στη Συνθήκη της 
Ρώμης· φρονεί ότι αυτό το σύστημα 
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μεταξύ των κρατών μελών και ότι έχει 
οδηγήσει στη βαθμιαία θέσπιση 
πολυσύνθετων και αδιαφανών εκπτώσεων 
και άλλων διορθωτικών μηχανισμών για τη 
χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της 
ΕΕ·

αποδίδει δυσανάλογη έμφαση στα καθαρά 
υπόλοιπα μεταξύ των κρατών μελών και 
ότι έχει οδηγήσει στη βαθμιαία θέσπιση 
πολυσύνθετων και αδιαφανών εκπτώσεων 
και άλλων διορθωτικών μηχανισμών για τη 
χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 32
Philip Claeys

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. πιστεύει ότι η λογική αυτή επικράτησε 
επίσης και στον τρόπο με το οποίο 
επιτεύχθηκε η συμφωνία για το ΠΔΠ από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 8 
Φεβρουαρίου 2013· εκφράζει 
αποδοκιμασία για το γεγονός ότι τούτο 
αντικατοπτρίστηκε στο γεγονός ότι οι 
εθνικές χορηγήσεις, ιδίως από την 
πολιτική γεωργίας και συνοχής, είχαν 
καθοριστεί τη στιγμή εκείνη· εκφράζει 
ειδικότερα αποδοκιμασία για τον 
κατάλογο των ειδικών χορηγήσεων και 
«δώρων» που προσφέρθηκαν κατά τη 
διάρκεια των διαπραγματεύσεων μεταξύ 
των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων 
και που δεν βασίζονται σε αντικειμενικά 
και επαληθεύσιμα κριτήρια, αλλά 
αντανακλούν περισσότερο την 
αγοραστική δύναμη των κρατών μελών 
που προσπαθούν να εξασφαλίσουν τα 
εθνικά συμφέροντά τους και να 
μεγιστοποιήσουν τις καθαρές προσόδους 
τους· καταγγέλλει την έλλειψη διαφάνειας 
που χαρακτήρισε την επίτευξη αυτής της 
συμφωνίας·

διαγράφεται
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Τροπολογία 33
Helga Trüpel
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. πιστεύει ότι η λογική αυτή επικράτησε 
επίσης και στον τρόπο με το οποίο 
επιτεύχθηκε η συμφωνία για το ΠΔΠ από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 8 
Φεβρουαρίου 2013· εκφράζει 
αποδοκιμασία για το γεγονός ότι τούτο 
αντικατοπτρίστηκε στο γεγονός ότι οι 
εθνικές χορηγήσεις, ιδίως από την πολιτική 
γεωργίας και συνοχής, είχαν καθοριστεί τη 
στιγμή εκείνη· εκφράζει ειδικότερα 
αποδοκιμασία για τον κατάλογο των 
ειδικών χορηγήσεων και «δώρων» που 
προσφέρθηκαν κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων μεταξύ των αρχηγών 
κρατών και κυβερνήσεων και που δεν 
βασίζονται σε αντικειμενικά και 
επαληθεύσιμα κριτήρια, αλλά 
αντανακλούν περισσότερο την αγοραστική 
δύναμη των κρατών μελών που 
προσπαθούν να εξασφαλίσουν τα εθνικά 
συμφέροντά τους και να μεγιστοποιήσουν 
τις καθαρές προσόδους τους· καταγγέλλει 
την έλλειψη διαφάνειας που χαρακτήρισε 
την επίτευξη αυτής της συμφωνίας·

4. είναι πεπεισμένο ότι η λογική αυτή 
επικράτησε επίσης και στον τρόπο με το 
οποίο επιτεύχθηκε η συμφωνία για το ΠΔΠ 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 8 
Φεβρουαρίου 2013· θεωρεί ότι είναι 
βλαβερό για το ευρωπαϊκό έργο το
γεγονός ότι τούτο αντικατοπτρίστηκε στο 
ότι οι εθνικές χορηγήσεις, ιδίως από την 
πολιτική γεωργίας και συνοχής, είχαν 
καθοριστεί τη στιγμή εκείνη, ενώ το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν διαθέτει 
νομοθετική εξουσία σύμφωνα με τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας· εκφράζει 
ειδικότερα αποδοκιμασία για τον κατάλογο 
των ειδικών χορηγήσεων και «δώρων» που 
προσφέρθηκαν κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων μεταξύ των αρχηγών 
κρατών και κυβερνήσεων και που δεν 
βασίζονται σε αντικειμενικά και 
επαληθεύσιμα κριτήρια, αλλά 
αντανακλούν περισσότερο την αγοραστική 
δύναμη των κρατών μελών που 
προσπαθούν να εξασφαλίσουν τα εθνικά 
συμφέροντά τους και να μεγιστοποιήσουν 
τις καθαρές προσόδους τους· καταγγέλλει 
την έλλειψη διαφάνειας που χαρακτήρισε 
την επίτευξη αυτής της συμφωνίας·
επισημαίνει όμως ότι το Κοινοβούλιο δεν 
αμφισβήτησε ποτέ τα "δώρα" κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης·

Or. en
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Τροπολογία 34
Reimer Böge

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. πιστεύει ότι η λογική αυτή επικράτησε 
επίσης και στον τρόπο με το οποίο 
επιτεύχθηκε η συμφωνία για το ΠΔΠ από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 8 
Φεβρουαρίου 2013· εκφράζει 
αποδοκιμασία για το γεγονός ότι τούτο 
αντικατοπτρίστηκε στο γεγονός ότι οι 
εθνικές χορηγήσεις, ιδίως από την πολιτική
γεωργίας και συνοχής, είχαν καθοριστεί τη 
στιγμή εκείνη· εκφράζει ειδικότερα 
αποδοκιμασία για τον κατάλογο των 
ειδικών χορηγήσεων και «δώρων» που 
προσφέρθηκαν κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων μεταξύ των αρχηγών 
κρατών και κυβερνήσεων και που δεν 
βασίζονται σε αντικειμενικά και 
επαληθεύσιμα κριτήρια, αλλά 
αντανακλούν περισσότερο την αγοραστική 
δύναμη των κρατών μελών που 
προσπαθούν να εξασφαλίσουν τα εθνικά 
συμφέροντά τους και να μεγιστοποιήσουν 
τις καθαρές προσόδους τους· καταγγέλλει 
την έλλειψη διαφάνειας που χαρακτήρισε 
την επίτευξη αυτής της συμφωνίας·

4. πιστεύει ότι η λογική αυτή επικράτησε 
επίσης και στον τρόπο με το οποίο 
επιτεύχθηκε η συμφωνία για το ΠΔΠ από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 8 
Φεβρουαρίου 2013· εκφράζει 
αποδοκιμασία για το γεγονός ότι τούτο 
αντικατοπτρίστηκε στο γεγονός ότι οι 
εθνικές χορηγήσεις, ιδίως από τα δύο 
μεγάλα τμήματα, δηλαδή την γεωργία και 
την πολιτική συνοχής, είχαν καθοριστεί τη 
στιγμή εκείνη· εκφράζει ειδικότερα 
αποδοκιμασία για τον κατάλογο των 
ειδικών χορηγήσεων και «δώρων» που 
προσφέρθηκαν κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων μεταξύ των αρχηγών 
κρατών και κυβερνήσεων και που δεν 
βασίζονται σε αντικειμενικά και 
επαληθεύσιμα κριτήρια, αλλά 
αντανακλούν περισσότερο την αγοραστική 
δύναμη των κρατών μελών που 
προσπαθούν να εξασφαλίσουν τα εθνικά 
συμφέροντά τους και να μεγιστοποιήσουν 
τις καθαρές προσόδους τους· καταγγέλλει 
την έλλειψη διαφάνειας που χαρακτήρισε 
την επίτευξη αυτής της συμφωνίας και την 
απροθυμία του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής να διαβιβάσουν στο 
Κοινοβούλιο όλα τα σχετικά έγγραφα·

Or. en

Τροπολογία 35
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. πιστεύει ότι η λογική αυτή επικράτησε 
επίσης και στον τρόπο με το οποίο 
επιτεύχθηκε η συμφωνία για το ΠΔΠ από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 8 
Φεβρουαρίου 2013· εκφράζει 
αποδοκιμασία για το γεγονός ότι τούτο 
αντικατοπτρίστηκε στο γεγονός ότι οι 
εθνικές χορηγήσεις, ιδίως από την πολιτική 
γεωργίας και συνοχής, είχαν καθοριστεί τη 
στιγμή εκείνη· εκφράζει ειδικότερα 
αποδοκιμασία για τον κατάλογο των 
ειδικών χορηγήσεων και «δώρων» που 
προσφέρθηκαν κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων μεταξύ των αρχηγών 
κρατών και κυβερνήσεων και που δεν 
βασίζονται σε αντικειμενικά και 
επαληθεύσιμα κριτήρια, αλλά 
αντανακλούν περισσότερο την αγοραστική 
δύναμη των κρατών μελών που 
προσπαθούν να εξασφαλίσουν τα εθνικά 
συμφέροντά τους και να μεγιστοποιήσουν 
τις καθαρές προσόδους τους· καταγγέλλει 
την έλλειψη διαφάνειας που χαρακτήρισε 
την επίτευξη αυτής της συμφωνίας·

4. πιστεύει ότι η λογική αυτή επικράτησε 
επίσης και στον τρόπο με το οποίο 
επιτεύχθηκε η συμφωνία για το ΠΔΠ από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 8 
Φεβρουαρίου 2013· εκφράζει 
αποδοκιμασία για το γεγονός ότι τούτο 
αντικατοπτρίστηκε στο γεγονός ότι οι 
εθνικές χορηγήσεις, ιδίως από την πολιτική 
γεωργίας και συνοχής, είχαν καθοριστεί τη 
στιγμή εκείνη· εκφράζει ειδικότερα 
αποδοκιμασία για τον κατάλογο των 
ειδικών χορηγήσεων και «δώρων» που 
προσφέρθηκαν κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων μεταξύ των αρχηγών 
κρατών και κυβερνήσεων ο αριθμός των 
οποίων κορυφώνεται στα συμπεράσματα 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης 
Φεβρουαρίου 2013 και ο οποίος δεν 
βασίζεται σε αντικειμενικά και 
επαληθεύσιμα κριτήρια, αλλά 
αντανακλούν περισσότερο την αγοραστική 
δύναμη των κρατών μελών που 
προσπαθούν να εξασφαλίσουν τα εθνικά 
συμφέροντά τους και να μεγιστοποιήσουν 
τις καθαρές προσόδους τους· καταγγέλλει 
την αδιαφάνεια που χαρακτήρισε την 
επίτευξη αυτής της συμφωνίας· 
υπογραμμίζει ότι το άθροισμα 27 εθνικών 
επιμέρους νικών δεν αποτελεί σε καμία 
περίπτωση επιτυχία για την Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 36
Sandra Kalniete

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. πιστεύει ότι η λογική αυτή επικράτησε 
επίσης και στον τρόπο με το οποίο 

4. πιστεύει ότι η λογική αυτή επικράτησε 
επίσης και στον τρόπο με το οποίο 
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επιτεύχθηκε η συμφωνία για το ΠΔΠ από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 8 
Φεβρουαρίου 2013· εκφράζει 
αποδοκιμασία για το γεγονός ότι τούτο 
αντικατοπτρίστηκε στο γεγονός ότι οι 
εθνικές χορηγήσεις, ιδίως από την πολιτική 
γεωργίας και συνοχής, είχαν καθοριστεί τη 
στιγμή εκείνη· εκφράζει ειδικότερα 
αποδοκιμασία για τον κατάλογο των 
ειδικών χορηγήσεων και «δώρων» που 
προσφέρθηκαν κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων μεταξύ των αρχηγών 
κρατών και κυβερνήσεων και που δεν 
βασίζονται σε αντικειμενικά και 
επαληθεύσιμα κριτήρια, αλλά 
αντανακλούν περισσότερο την αγοραστική 
δύναμη των κρατών μελών που 
προσπαθούν να εξασφαλίσουν τα εθνικά 
συμφέροντά τους και να μεγιστοποιήσουν 
τις καθαρές προσόδους τους· καταγγέλλει 
την έλλειψη διαφάνειας που χαρακτήρισε 
την επίτευξη αυτής της συμφωνίας·

επιτεύχθηκε η συμφωνία για το ΠΔΠ από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 8 
Φεβρουαρίου 2013· εκφράζει 
αποδοκιμασία για το γεγονός ότι τούτο 
αντικατοπτρίστηκε στο ότι οι εθνικές 
χορηγήσεις, ιδίως από την πολιτική 
γεωργίας και συνοχής, που αποτελούν 
σημαντικό μέσο περιφερειακής 
ανάπτυξης και απασχόλησης, είχαν 
καθοριστεί τη στιγμή εκείνη· εκφράζει 
ειδικότερα αποδοκιμασία για τον κατάλογο 
των ειδικών χορηγήσεων και «δώρων» που 
προσφέρθηκαν κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων μεταξύ των αρχηγών 
κρατών και κυβερνήσεων και που δεν 
βασίζονται σε αντικειμενικά και 
επαληθεύσιμα κριτήρια, αλλά 
αντανακλούν περισσότερο την αγοραστική 
δύναμη των κρατών μελών που 
προσπαθούν να εξασφαλίσουν τα εθνικά 
συμφέροντά τους και να μεγιστοποιήσουν 
τις καθαρές προσόδους τους· καταγγέλλει 
την έλλειψη διαφάνειας που χαρακτήρισε 
την επίτευξη αυτής της συμφωνίας·

Or. lv

Τροπολογία 37
Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. πιστεύει ότι η λογική αυτή επικράτησε 
επίσης και στον τρόπο με το οποίο 
επιτεύχθηκε η συμφωνία για το ΠΔΠ από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 8 
Φεβρουαρίου 2013· εκφράζει 
αποδοκιμασία για το γεγονός ότι τούτο 
αντικατοπτρίστηκε στο γεγονός ότι οι 
εθνικές χορηγήσεις, ιδίως από την πολιτική 
γεωργίας και συνοχής, είχαν καθοριστεί τη 
στιγμή εκείνη· εκφράζει ειδικότερα
αποδοκιμασία για τον κατάλογο των
ειδικών χορηγήσεων και «δώρων» που 

4. πιστεύει ότι η λογική αυτή επικράτησε 
επίσης και στον τρόπο με το οποίο 
επιτεύχθηκε η συμφωνία για το ΠΔΠ από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 8 
Φεβρουαρίου 2013· εκφράζει 
αποδοκιμασία για το γεγονός ότι τούτο 
αντικατοπτρίστηκε στο γεγονός ότι οι 
εθνικές χορηγήσεις, ιδίως από την πολιτική 
γεωργίας και συνοχής, είχαν καθοριστεί τη 
στιγμή εκείνη· ασκεί ειδικότερα κριτική
για τον κατάλογο ειδικών χορηγήσεων και
«δώρων» που προσφέρθηκαν κατά τη 
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προσφέρθηκαν κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων μεταξύ των αρχηγών 
κρατών και κυβερνήσεων και που δεν 
βασίζονται σε αντικειμενικά και 
επαληθεύσιμα κριτήρια, αλλά 
αντανακλούν περισσότερο την αγοραστική 
δύναμη των κρατών μελών που 
προσπαθούν να εξασφαλίσουν τα εθνικά 
συμφέροντά τους και να μεγιστοποιήσουν 
τις καθαρές προσόδους τους· καταγγέλλει 
την έλλειψη διαφάνειας που χαρακτήρισε 
την επίτευξη αυτής της συμφωνίας·

διάρκεια των διαπραγματεύσεων μεταξύ 
των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και 
που δεν βασίζονται σε αντικειμενικά και 
επαληθεύσιμα κριτήρια, αλλά 
αντανακλούν περισσότερο την αγοραστική 
δύναμη των κρατών μελών που 
προσπαθούν να εξασφαλίσουν τα εθνικά 
συμφέροντά τους και να μεγιστοποιήσουν 
τις καθαρές προσόδους τους· καταγγέλλει 
την έλλειψη διαφάνειας που χαρακτήρισε 
την επίτευξη αυτής της συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 38
Philip Claeys

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. απορρίπτει έντονα αυτήν την αμιγώς 
λογιστική θεώρηση του προϋπολογισμού 
της ΕΕ, στο πλαίσιο της οποίας δε 
λαμβάνεται υπόψη η ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία, αναιρείται η αρχή της 
αλληλεγγύης της ΕΕ και υποτιμάται ο 
σημερινός και δυνητικός ρόλος του 
προϋπολογισμού της ΕΕ στην ενίσχυση 
της οικονομικής διακυβέρνησης· τονίζει 
ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι 
πρωτίστως επενδυτικός προϋπολογισμός 
με έντονο αποτέλεσμα μόχλευσης και 
καταλυτική επίδραση στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση σε ολόκληρη την 
Ένωση· εκφράζει, ως εκ τούτου, 
αποδοκιμασία για το γεγονός ότι 
ορισμένα κράτη μέλη δείχνουν να 
θεωρούν τις εθνικές συνεισφορές στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ απλώς ως ένα 
έξοδο που πρέπει να μειωθεί στο 
ελάχιστο·

διαγράφεται

Or. nl
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Τροπολογία 39
Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. απορρίπτει έντονα αυτήν την αμιγώς 
λογιστική θεώρηση του προϋπολογισμού 
της ΕΕ, στο πλαίσιο της οποίας δε 
λαμβάνεται υπόψη η ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία, αναιρείται η αρχή της 
αλληλεγγύης της ΕΕ και υποτιμάται ο 
σημερινός και δυνητικός ρόλος του 
προϋπολογισμού της ΕΕ στην ενίσχυση 
της οικονομικής διακυβέρνησης· τονίζει 
ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι 
πρωτίστως επενδυτικός προϋπολογισμός 
με έντονο αποτέλεσμα μόχλευσης και 
καταλυτική επίδραση στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση σε ολόκληρη την Ένωση· 
εκφράζει, ως εκ τούτου, αποδοκιμασία για 
το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη 
δείχνουν να θεωρούν τις εθνικές 
συνεισφορές στον προϋπολογισμό της ΕΕ 
απλώς ως ένα έξοδο που πρέπει να μειωθεί 
στο ελάχιστο·

5. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
είναι πρωτίστως επενδυτικός 
προϋπολογισμός με έντονο αποτέλεσμα 
μόχλευσης και καταλυτική επίδραση στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση σε 
ολόκληρη την Ένωση· εκφράζει, ως εκ 
τούτου, αποδοκιμασία για το γεγονός ότι 
ορισμένα κράτη μέλη δείχνουν να θεωρούν 
τις εθνικές συνεισφορές στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ απλώς ως ένα 
έξοδο που πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο
και την επιστροφή ροών από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ ως μία πρόσθετη 
πηγή εισοδήματος για ελεύθερη διάθεση 
εκ μέρους τους·

Or. en

Τροπολογία 40
Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. απορρίπτει έντονα αυτήν την αμιγώς 
λογιστική θεώρηση του προϋπολογισμού 
της ΕΕ, στο πλαίσιο της οποίας δε 
λαμβάνεται υπόψη η ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία, αναιρείται η αρχή της 

5. απορρίπτει έντονα αυτήν την αμιγώς 
λογιστική θεώρηση του προϋπολογισμού 
της ΕΕ, στο πλαίσιο της οποίας δε 
λαμβάνεται υπόψη η ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία, αναιρείται η αρχή της 
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αλληλεγγύης της ΕΕ και υποτιμάται ο 
σημερινός και δυνητικός ρόλος του 
προϋπολογισμού της ΕΕ στην ενίσχυση της 
οικονομικής διακυβέρνησης· τονίζει ότι ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ είναι πρωτίστως 
επενδυτικός προϋπολογισμός με έντονο 
αποτέλεσμα μόχλευσης και καταλυτική 
επίδραση στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση σε ολόκληρη την Ένωση· 
εκφράζει, ως εκ τούτου, αποδοκιμασία για 
το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη 
δείχνουν να θεωρούν τις εθνικές 
συνεισφορές στον προϋπολογισμό της ΕΕ 
απλώς ως ένα έξοδο που πρέπει να μειωθεί 
στο ελάχιστο·

αλληλεγγύης της ΕΕ και υποτιμάται ο 
σημερινός και δυνητικός ρόλος του 
προϋπολογισμού της ΕΕ στην ενίσχυση της 
οικονομικής διακυβέρνησης· τονίζει ότι ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ είναι πρωτίστως 
επενδυτικός προϋπολογισμός με έντονο 
αποτέλεσμα μόχλευσης καθιστώντας 
δυνατή την υλοποίηση έργων τα οποία 
δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί ή θα είχαν 
πραγματοποιηθεί με δυσκολία χωρίς την 
συνδρομή του προϋπολογισμού και έχει
καταλυτική επίδραση στην ανάπτυξη, την 
ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση 
σε ολόκληρη την Ένωση· εκφράζει, ως εκ 
τούτου, αποδοκιμασία για το γεγονός ότι 
ορισμένα κράτη μέλη δείχνουν να θεωρούν 
τις εθνικές συνεισφορές στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ απλώς ως ένα 
έξοδο που πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο·

Or. fr

Τροπολογία 41
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. απορρίπτει έντονα αυτήν την αμιγώς 
λογιστική θεώρηση του προϋπολογισμού 
της ΕΕ, στο πλαίσιο της οποίας δε 
λαμβάνεται υπόψη η ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία, αναιρείται η αρχή της 
αλληλεγγύης της ΕΕ και υποτιμάται ο 
σημερινός και δυνητικός ρόλος του 
προϋπολογισμού της ΕΕ στην ενίσχυση της 
οικονομικής διακυβέρνησης· τονίζει ότι ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ είναι πρωτίστως 
επενδυτικός προϋπολογισμός με έντονο 
αποτέλεσμα μόχλευσης και καταλυτική 
επίδραση στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση σε ολόκληρη την Ένωση·
εκφράζει, ως εκ τούτου, αποδοκιμασία για
το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη 

5. απορρίπτει έντονα αυτήν την αμιγώς 
λογιστική θεώρηση του προϋπολογισμού 
της ΕΕ, στο πλαίσιο της οποίας δε 
λαμβάνεται υπόψη η ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία, αναιρείται η αρχή της 
αλληλεγγύης της ΕΕ και υποτιμάται ο 
σημερινός και δυνητικός ρόλος του 
προϋπολογισμού της ΕΕ στην ενίσχυση της 
οικονομικής διακυβέρνησης· τονίζει ότι ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ είναι πρωτίστως 
επενδυτικός προϋπολογισμός με έντονο 
αποτέλεσμα μόχλευσης και καταλυτική 
επίδραση στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση σε ολόκληρη την Ένωση·
καταγγέλλει, ως εκ τούτου, το γεγονός ότι 
ορισμένα κράτη μέλη δείχνουν να θεωρούν 
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δείχνουν να θεωρούν τις εθνικές 
συνεισφορές στον προϋπολογισμό της ΕΕ 
απλώς ως ένα έξοδο που πρέπει να μειωθεί 
στο ελάχιστο·

τις εθνικές συνεισφορές στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ απλώς ως ένα 
έξοδο που πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο·

Or. en

Τροπολογία 42
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
υιοθέτησε μια προσέγγιση «από πάνω προς 
τα κάτω» κατά τη λήψη των αποφάσεών 
του σχετικά με το συνολικό μέγεθος του 
ΠΔΠ 2014-2020, πράγμα που φανερώνει 
την ύπαρξη ανησυχητικού χάσματος 
μεταξύ των πολιτικών δεσμεύσεων της ΕΕ 
τις οποίες ανέλαβε το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο και της απροθυμίας του να τις 
χρηματοδοτήσει επαρκώς· πιστεύει, 
αντίθετα, ότι η απόφαση αυτή πρέπει να 
βασιστεί σε μια διαδικασία «από κάτω 
προς τα πάνω», που να απορρέει από μια 
ενδελεχή αξιολόγηση των οικονομικών 
αναγκών και πολιτικών στόχων της ΕΕ, 
όπως ορίζονται στα πολυετή προγράμματα 
και στις πολιτικές της ΕΕ που ορίζει ο 
νομοθέτης·

6. εκφράζει την έντονη λύπη του για το 
γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
υιοθέτησε μια προσέγγιση «από πάνω προς 
τα κάτω» κατά τη λήψη των αποφάσεών 
του σχετικά με το συνολικό μέγεθος του 
ΠΔΠ 2014-2020, πράγμα που φανερώνει 
την ύπαρξη ανησυχητικού χάσματος 
μεταξύ των πολιτικών δεσμεύσεων της ΕΕ 
τις οποίες ανέλαβε το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο και της απροθυμίας του να τις 
χρηματοδοτήσει επαρκώς· πιστεύει, 
αντίθετα, ότι η απόφαση αυτή πρέπει να 
βασιστεί σε μια διαδικασία «από κάτω 
προς τα πάνω», που να απορρέει από μια
ενδελεχή αξιολόγηση των οικονομικών 
αναγκών και πολιτικών στόχων της ΕΕ, 
όπως ορίζονται στα πολυετή προγράμματα 
και στις πολιτικές της ΕΕ που ορίζει ο 
νομοθέτης·

Or. en

Τροπολογία 43
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
υιοθέτησε μια προσέγγιση «από πάνω προς 
τα κάτω» κατά τη λήψη των αποφάσεών 
του σχετικά με το συνολικό μέγεθος του 
ΠΔΠ 2014-2020, πράγμα που φανερώνει 
την ύπαρξη ανησυχητικού χάσματος 
μεταξύ των πολιτικών δεσμεύσεων της ΕΕ 
τις οποίες ανέλαβε το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο και της απροθυμίας του να τις
χρηματοδοτήσει επαρκώς· πιστεύει, 
αντίθετα, ότι η απόφαση αυτή πρέπει να 
βασιστεί σε μια διαδικασία «από κάτω 
προς τα πάνω», που να απορρέει από μια 
ενδελεχή αξιολόγηση των οικονομικών 
αναγκών και πολιτικών στόχων της ΕΕ, 
όπως ορίζονται στα πολυετή προγράμματα 
και στις πολιτικές της ΕΕ που ορίζει ο 
νομοθέτης·

6. σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
υιοθέτησε μια προσέγγιση «από πάνω προς 
τα κάτω» κατά τη λήψη των αποφάσεών 
του σχετικά με το συνολικό μέγεθος του 
ΠΔΠ 2014-2020, πράγμα που φανερώνει 
την ύπαρξη ανησυχητικού χάσματος 
μεταξύ των πολιτικών δεσμεύσεων της ΕΕ 
τις οποίες ανέλαβε το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο και της απροθυμίας του να τις 
χρηματοδοτήσει επαρκώς· πιστεύει, 
αντίθετα, ότι η απόφαση αυτή πρέπει να 
βασιστεί σε μια διαδικασία «από κάτω 
προς τα πάνω», που να απορρέει από μια 
ενδελεχή αξιολόγηση των οικονομικών 
αναγκών και πολιτικών στόχων της ΕΕ, 
όπως ορίζονται στα πολυετή προγράμματα 
και στις πολιτικές της ΕΕ που ορίζει ο 
νομοθέτης· υπογραμμίζει ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υποτιμήσει 
την ικανότητα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου να αξιολογεί την επίπτωση 
της θέσεως σε ισχύ της Συνθήκης της 
Λισαβόνας σε ό, τι αφορά τις εξουσίες 
του ΕΚ για την έγκριση του ΠΔΠ και τη 
διατήρηση αυτής της προσέγγισης·

Or. en

Τροπολογία 44
Helga Trüpel
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
υιοθέτησε μια προσέγγιση «από πάνω προς 
τα κάτω» κατά τη λήψη των αποφάσεών 
του σχετικά με το συνολικό μέγεθος του 
ΠΔΠ 2014-2020, πράγμα που φανερώνει 
την ύπαρξη ανησυχητικού χάσματος 

6. σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
υιοθέτησε μια προσέγγιση «από πάνω προς 
τα κάτω» κατά τη λήψη των αποφάσεών 
του σχετικά με το συνολικό μέγεθος του 
ΠΔΠ 2014-2020, πράγμα που φανερώνει 
την ύπαρξη ανησυχητικού χάσματος 
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μεταξύ των πολιτικών δεσμεύσεων της ΕΕ 
τις οποίες ανέλαβε το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο και της απροθυμίας του να τις 
χρηματοδοτήσει επαρκώς· πιστεύει, 
αντίθετα, ότι η απόφαση αυτή πρέπει να 
βασιστεί σε μια διαδικασία «από κάτω 
προς τα πάνω», που να απορρέει από μια 
ενδελεχή αξιολόγηση των οικονομικών 
αναγκών και πολιτικών στόχων της ΕΕ, 
όπως ορίζονται στα πολυετή προγράμματα 
και στις πολιτικές της ΕΕ που ορίζει ο 
νομοθέτης·

μεταξύ των πολιτικών δεσμεύσεων της ΕΕ 
τις οποίες ανέλαβε το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο και της απροθυμίας του να τις 
χρηματοδοτήσει επαρκώς· πιστεύει, 
αντίθετα, ότι η απόφαση αυτή πρέπει να 
βασιστεί σε μια διαδικασία «από κάτω 
προς τα πάνω», που να απορρέει από μια 
ενδελεχή αξιολόγηση των οικονομικών 
αναγκών και πολιτικών στόχων της ΕΕ, 
όπως ορίζονται στα πολυετή προγράμματα 
και στις πολιτικές της ΕΕ που ορίζουν οι 
συννομοθέτες·

Or. en

Τροπολογία 45
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. είναι, ως εκ τούτου, πεπεισμένο ότι 
οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με το 
δημοσιονομικό πλαίσιο θα έπρεπε να 
προηγηθεί γνήσιος πολιτικός διάλογος - ο 
οποίος θα αποτελέσει και τη βάση αυτής 
της απόφασης - σχετικά με τον ρόλο, τη 
λειτουργία και την προστιθέμενη αξία του 
προϋπολογισμού της ΕΕ καθώς και με τη 
συμβατότητά του με τους πολιτικούς και 
επιχειρησιακούς στόχους που καλείται να 
επιτύχει η Ένωση· φρονεί ότι, προκειμένου 
να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των 
διαφορετικών θεωρήσεων του ρόλου του 
προϋπολογισμού της ΕΕ και των στόχων 
που μπορεί να επιτύχει, ο διάλογος αυτός 
πρέπει να οργανωθεί σε εύθετο χρόνο και 
πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτόν τα τρία 
θεσμικά όργανα της ΕΕ και όλα τα εθνικά 
κοινοβούλια, αλλά και εκπρόσωποι του 
ανώτατου πολιτικού επιπέδου στα κράτη 
μέλη·

7. είναι, ως εκ τούτου, πεπεισμένο ότι 
οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με το 
δημοσιονομικό πλαίσιο θα έπρεπε να 
προηγηθεί γνήσιος πολιτικός διάλογος - ο 
οποίος θα αποτελέσει και τη βάση αυτής 
της απόφασης - σχετικά με τον ρόλο, τη 
λειτουργία και την προστιθέμενη αξία του 
προϋπολογισμού της ΕΕ καθώς και με τη 
συμβατότητά του με τους πολιτικούς και 
επιχειρησιακούς στόχους και 
προτεραιότητες που καλείται να επιτύχει η 
Ένωση· φρονεί ότι, προκειμένου να 
γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των 
διαφορετικών θεωρήσεων του ρόλου του 
προϋπολογισμού της ΕΕ και των στόχων 
που μπορεί να επιτύχει, ενώ ταυτόχρονα 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι το ΠΔΠ 
αποτελεί έναν από τους πλέον ισχυρούς 
παράγοντες μεταρρύθμισης ο διάλογος 
αυτός πρέπει να οργανωθεί σε εύθετο 
χρόνο και πρέπει να συμμετάσχουν σε 
αυτόν τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ και 
όλα τα εθνικά κοινοβούλια, αλλά και 
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εκπρόσωποι του ανώτατου πολιτικού 
επιπέδου στα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 46
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. είναι, ως εκ τούτου, πεπεισμένο ότι 
οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με το 
δημοσιονομικό πλαίσιο θα έπρεπε να 
προηγηθεί γνήσιος πολιτικός διάλογος - ο 
οποίος θα αποτελέσει και τη βάση αυτής 
της απόφασης - σχετικά με τον ρόλο, τη 
λειτουργία και την προστιθέμενη αξία του 
προϋπολογισμού της ΕΕ καθώς και με τη 
συμβατότητά του με τους πολιτικούς και
επιχειρησιακούς στόχους που καλείται να 
επιτύχει η Ένωση· φρονεί ότι, προκειμένου 
να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των 
διαφορετικών θεωρήσεων του ρόλου του 
προϋπολογισμού της ΕΕ και των στόχων 
που μπορεί να επιτύχει, ο διάλογος αυτός 
πρέπει να οργανωθεί σε εύθετο χρόνο και 
πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτόν τα τρία 
θεσμικά όργανα της ΕΕ και όλα τα εθνικά 
κοινοβούλια, αλλά και εκπρόσωποι του 
ανώτατου πολιτικού επιπέδου στα κράτη 
μέλη·

7. είναι, ως εκ τούτου, πεπεισμένο ότι 
οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με το 
δημοσιονομικό πλαίσιο θα έπρεπε να 
προηγηθεί γνήσιος πολιτικός διάλογος - ο 
οποίος θα αποτελέσει και τη βάση αυτής 
της απόφασης - σχετικά με τον ρόλο, τη 
λειτουργία και την προστιθέμενη αξία του 
προϋπολογισμού της ΕΕ καθώς και με τη 
συμβατότητά του με την πολιτική 
στρατηγικής που εγκρίθηκε από την 
Ένωση και τους επιχειρησιακούς στόχους 
που καλείται να επιτύχει η Ένωση· φρονεί 
ότι, προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα 
μεταξύ των διαφορετικών θεωρήσεων του 
ρόλου του προϋπολογισμού της ΕΕ και 
των στόχων που μπορεί να επιτύχει, ο 
διάλογος αυτός πρέπει να οργανωθεί σε 
εύθετο χρόνο και πρέπει να συμμετάσχουν 
σε αυτόν τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ 
και όλα τα εθνικά κοινοβούλια, αλλά και 
εκπρόσωποι του ανώτατου πολιτικού 
επιπέδου στα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 47
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 α. καλεί την επόμενη Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και το επόμενο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να εξετάσουν προσεκτικά τις 
επιτεύξεις της στρατηγικής 2020 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα σε ό, τι 
αφορά τους στόχους που σχετίζονται με 
την απασχόληση, και να 
χρησιμοποιήσουν τη ρήτρα επανεξέτασης 
για να προσθέσουν οικονομικούς πόρους 
ώστε να ενισχύσουν τη στρατηγική 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρνητική 
επίπτωση της τρέχουσας κρίσης την έχει 
θέσει σε κίνδυνο·

Or. en

Τροπολογία 48
Philip Claeys

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. είναι, επιπλέον, πεπεισμένο ότι απτή 
πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί μόνο μετά 
από μια εκ βάθρων αναμόρφωση της 
χρηματοδότησης του προϋπολογισμού 
της ΕΕ, που πρέπει να επιστρέψει σε ένα 
σύστημα γνήσιων, καθαρών, απλών και 
δίκαιων ιδίων πόρων· τονίζει ότι τούτο 
πρέπει να οδηγήσει στη θέσπιση ενός ή 
πολλών νέων ιδίων πόρων που θα 
μειώσουν σημαντικά το μερίδιο των 
συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ και, κατά 
συνέπεια, την επιβάρυνση των εθνικών 
ταμείων· επαναλαμβάνει την ισχυρή 
προσήλωσή του σε κάθε διαδικασία που 
οδηγεί στην αναμόρφωση του σημερινού 
άδικου, αδιαφανούς και περίπλοκου 
συστήματος ιδίων πόρων·

διαγράφεται
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Or. nl

Τροπολογία 49
Helga Trüpel
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. είναι, επιπλέον, πεπεισμένο ότι απτή 
πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί μόνο μετά 
από μια εκ βάθρων αναμόρφωση της 
χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της 
ΕΕ, που πρέπει να επιστρέψει σε ένα 
σύστημα γνήσιων, καθαρών, απλών και
δίκαιων ιδίων πόρων· τονίζει ότι τούτο 
πρέπει να οδηγήσει στη θέσπιση ενός ή 
πολλών νέων ιδίων πόρων που θα 
μειώσουν σημαντικά το μερίδιο των 
συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ και, κατά συνέπεια, 
την επιβάρυνση των εθνικών ταμείων· 
επαναλαμβάνει την ισχυρή προσήλωσή του 
σε κάθε διαδικασία που οδηγεί στην 
αναμόρφωση του σημερινού άδικου, 
αδιαφανούς και περίπλοκου συστήματος 
ιδίων πόρων·

8. είναι, επιπλέον, πεπεισμένο ότι απτή 
πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί μόνο μετά 
από μια εκ βάθρων αναμόρφωση της 
χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της 
ΕΕ, που πρέπει να σέβεται το γράμμα και 
το πνεύμα της Συνθήκης, να επιστρέψει 
σε ένα σύστημα , καθαρών, απλών, 
δίκαιων και χωρίς εκπτώσεις σύστημα
ιδίων πόρων· τονίζει ότι τούτο πρέπει να 
οδηγήσει στη θέσπιση ενός ή πολλών νέων 
ιδίων πόρων που θα μειώσουν σημαντικά 
το μερίδιο των συνεισφορών βάσει του 
ΑΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ και, 
κατά συνέπεια, την επιβάρυνση των 
εθνικών ταμείων· επαναλαμβάνει την 
ισχυρή προσήλωσή του σε κάθε διαδικασία 
που οδηγεί στην αναμόρφωση του 
σημερινού άδικου, αδιαφανούς και 
περίπλοκου συστήματος ιδίων πόρων·
υπογραμμίζει ότι η τελική συμφωνία για 
το σύστημα ιδίων πόρων είναι ακόμη 
περισσότερο περίπλοκη, αδιαφανής και 
αθέμιτη από ότι η προηγούμενη και έχει 
εισαγάγει νέες εκπτώσεις και εξαιρέσεις.

Or. en

Τροπολογία 50
Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. είναι, επιπλέον, πεπεισμένο ότι απτή 
πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί μόνο μετά 
από μια εκ βάθρων αναμόρφωση της 
χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της 
ΕΕ, που πρέπει να επιστρέψει σε ένα 
σύστημα γνήσιων, καθαρών, απλών και 
δίκαιων ιδίων πόρων· τονίζει ότι τούτο 
πρέπει να οδηγήσει στη θέσπιση ενός ή 
πολλών νέων ιδίων πόρων που θα 
μειώσουν σημαντικά το μερίδιο των 
συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ και, κατά συνέπεια, 
την επιβάρυνση των εθνικών ταμείων· 
επαναλαμβάνει την ισχυρή προσήλωσή του 
σε κάθε διαδικασία που οδηγεί στην 
αναμόρφωση του σημερινού άδικου, 
αδιαφανούς και περίπλοκου συστήματος 
ιδίων πόρων·

8. είναι, επιπλέον, πεπεισμένο ότι απτή 
πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί μόνο μετά 
από μια εκ βάθρων αναμόρφωση της 
χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της 
ΕΕ, που πρέπει να επιστρέψει σε ένα 
σύστημα γνήσιων, καθαρών, απλών και 
δίκαιων ιδίων πόρων· τονίζει ότι τούτο 
πρέπει αφενός να οδηγήσει στη θέσπιση 
ενός ή πολλών νέων ιδίων πόρων που θα 
μειώσουν σημαντικά το μερίδιο των 
συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ και, κατά συνέπεια, 
την επιβάρυνση των εθνικών ταμείων και 
αφετέρου να επιτρέψει στο Κοινοβούλιο 
τον έλεγχο αυτών των πόρων· 
επαναλαμβάνει την ισχυρή προσήλωσή του 
σε κάθε διαδικασία που οδηγεί στην 
αναμόρφωση του συστήματος ιδίων 
πόρων, που χαρακτηρίζεται επί του 
παρόντος από τον περίπλοκο χαρακτήρα 
του, την έλλειψη διαφάνειας και την 
χαμηλή αποδοτικότητά του·

Or. fr

Τροπολογία 51
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. είναι, επιπλέον, πεπεισμένο ότι απτή 
πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί μόνο μετά 
από μια εκ βάθρων αναμόρφωση της 
χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της 
ΕΕ, που πρέπει να επιστρέψει σε ένα 
σύστημα γνήσιων, καθαρών, απλών και 
δίκαιων ιδίων πόρων· τονίζει ότι τούτο 
πρέπει να οδηγήσει στη θέσπιση ενός ή 
πολλών νέων ιδίων πόρων που θα 
μειώσουν σημαντικά το μερίδιο των 

8. είναι, επιπλέον, πεπεισμένο ότι απτή 
πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί μόνο μετά 
από μια εκ βάθρων αναμόρφωση της 
χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της 
ΕΕ, που πρέπει να επιστρέψει σε ένα 
σύστημα γνήσιων, καθαρών, απλών και 
δίκαιων ιδίων πόρων· τονίζει ότι τούτο 
πρέπει να οδηγήσει στη θέσπιση ενός ή 
πολλών νέων ιδίων πόρων με απώτερο 
στόχο να δοθεί τέλος στις συνεισφορές
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συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ και, κατά συνέπεια,
την επιβάρυνση των εθνικών ταμείων· 
επαναλαμβάνει την ισχυρή προσήλωσή του 
σε κάθε διαδικασία που οδηγεί στην 
αναμόρφωση του σημερινού άδικου, 
αδιαφανούς και περίπλοκου συστήματος 
ιδίων πόρων·

βάσει του ΑΕΕ στον προϋπολογισμό της 
ΕΕ και, κατά συνέπεια, στην επιβάρυνση
που αντιπροσωπεύει η συνεισφορά βάσει 
ΑΕΕ για τα εθνικά ταμεία· 
επαναλαμβάνει την ισχυρή προσήλωσή του 
σε κάθε διαδικασία που οδηγεί στην 
αναμόρφωση του σημερινού άδικου, 
αδιαφανούς και περίπλοκου συστήματος 
ιδίων πόρων·

Or. en

Τροπολογία 52
Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8 α. υπογραμμίζει την αντιφατική 
προσέγγιση των κρατών μελών τα οποία, 
αφενός, επικαλούνται το πλαίσιο 
εξυγίανσης των εθνικών δημόσιων 
οικονομικών για να περιορίσουν όσο το 
δυνατόν περισσότερο τους πόρους που 
χορηγούνται στον ευρωπαϊκό 
προϋπολογισμό και, αφετέρου, 
εμποδίζουν μέτρα που θα επέτρεπαν την 
αντιστάθμιση της παρούσας κατάστασης, 
ειδικότερα τη θέσπιση νέων ιδίων πόρων 
και τη χρήση καινοτόμων 
δημοσιονομικών μέσων. 

Or. fr

Τροπολογία 53
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8 α. υπενθυμίζει ότι η στρατηγική για την 
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
2010-2015 υπογράμμιζε ότι το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να 
παρέχει υποστήριξη για την υλοποίηση 
των δράσεων που προβλέπονται στην εν 
λόγω στρατηγική·

Or. en

Τροπολογία 54
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8 β. χαιρετίζει την Κοινή Δήλωση των 
τριών θεσμικών οργάνων ότι οι ετήσιες 
διαδικασίες του προϋπολογισμού που 
εφαρμόζονται για το ΠΔΠ 2014-2020 θα 
ενσωματώσουν, όπου αυτό θεωρείται 
κατάλληλο, στοιχεία που θα 
ανταποκρίνονται στη διάσταση του 
φύλου, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με 
τον οποίο το συνολικό δημοσιονομικό 
πλαίσιο της Ένωσης συμβάλλει στην 
ενίσχυση της ισότητας των φύλων (και 
διασφαλίζει την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου)·

Or. en

Τροπολογία 55
Salvador Garriga Polledo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο ήταν το 
πρώτο θεσμικό όργανο της ΕΕ που 
παρουσίασε το όραμά του για το ΠΔΠ 
2014-2020 και την ανάγκη αναμόρφωσης 
της χρηματοδότησης του προϋπολογισμού 
της ΕΕ, με την έκθεση της ειδικής του 
επιτροπής SURE, τον Ιούνιο 2011· φρονεί 
ότι η έκθεση αυτή παρέσχε ουσιαστική 
καθοδήγηση στην Επιτροπή κατά την 
κατάρτιση των δικών της προτάσεων για 
το ΠΔΠ και τους ιδίους πόρους και
εκφράζει επιδοκιμασία για τον τακτικό 
πολιτικό διάλογο που καθιερώθηκε
μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων σε 
όλα τα στάδια της προετοιμασίας αυτής
της έκθεσης· επισημαίνει τα εμφανή 
πλεονεκτήματα που έχει για το 
Κοινοβούλιο η έγκαιρη προετοιμασία για 
οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις για το 
ΠΔΠ·

9. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο ήταν το 
πρώτο θεσμικό όργανο της ΕΕ που 
παρουσίασε το όραμά του για το ΠΔΠ 
2014-2020 και την ανάγκη αναμόρφωσης 
της χρηματοδότησης του προϋπολογισμού 
της ΕΕ, με την έκθεση της ειδικής του 
επιτροπής SURE, τον Ιούνιο 2011· φρονεί 
ότι η έκθεση αυτή παρέσχε ουσιαστική 
καθοδήγηση στην Επιτροπή κατά την 
κατάρτιση των δικών της προτάσεων για 
το ΠΔΠ και τους ιδίους πόρους· εκφράζει
την επιδοκιμασία του για τον τακτικό 
πολιτικό διάλογο μεταξύ πολλών 
Επιτρόπων της ΕΕ και του Κοινοβουλίου
σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας αυτής 
της έκθεσης και θεωρεί ότι η πρακτική 
αυτή θα πρέπει να εξελιχθεί περαιτέρω σε 
έναν πλέον διαρθρωμένο διάλογο μεταξύ 
των δύο θεσμικών οργάνων πριν από την 
παρουσίαση των νομοθετικών προτάσεων 
για το ΠΔΠ· επισημαίνει τα εμφανή 
πλεονεκτήματα που έχει για το 
Κοινοβούλιο η έγκαιρη προετοιμασία για 
οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις για το 
ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 56
Reimer Böge

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο ήταν το 
πρώτο θεσμικό όργανο της ΕΕ που 
παρουσίασε το όραμά του για το ΠΔΠ 
2014-2020 και την ανάγκη αναμόρφωσης 
της χρηματοδότησης του προϋπολογισμού 
της ΕΕ, με την έκθεση της ειδικής του 
επιτροπής SURE, τον Ιούνιο 2011· φρονεί 

9. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο ήταν το 
πρώτο θεσμικό όργανο της ΕΕ που 
παρουσίασε το όραμά του για το ΠΔΠ 
2014-2020 και την ανάγκη αναμόρφωσης 
της χρηματοδότησης του προϋπολογισμού 
της ΕΕ, με την έκθεση της ειδικής του 
επιτροπής SURE, τον Ιούνιο 2011·
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ότι η έκθεση αυτή παρέσχε ουσιαστική 
καθοδήγηση στην Επιτροπή κατά την 
κατάρτιση των δικών της προτάσεων για 
το ΠΔΠ και τους ιδίους πόρους και 
εκφράζει επιδοκιμασία για τον τακτικό 
πολιτικό διάλογο που καθιερώθηκε μεταξύ 
των δύο θεσμικών οργάνων σε όλα τα 
στάδια της προετοιμασίας αυτής της 
έκθεσης· επισημαίνει τα εμφανή 
πλεονεκτήματα που έχει για το 
Κοινοβούλιο η έγκαιρη προετοιμασία για 
οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις για το 
ΠΔΠ·

πιστεύει ότι η πρόωρη λήψη θέσεων 
βοήθησε το Κοινοβούλιο να διατηρήσει 
ενιαία στάση καθ' όλη τη διαδικασία 
διαπραγματεύσεων που ακολούθησε·
φρονεί ότι η έκθεση αυτή παρέσχε 
ουσιαστική καθοδήγηση στην Επιτροπή 
κατά την κατάρτιση των δικών της 
προτάσεων για το ΠΔΠ και τους ιδίους 
πόρους και εκφράζει επιδοκιμασία για τον
τακτικό πολιτικό διάλογο που 
καθιερώθηκε μεταξύ των δύο θεσμικών 
οργάνων σε όλα τα στάδια της 
προετοιμασίας αυτής της έκθεσης· 
επισημαίνει τα εμφανή πλεονεκτήματα που 
έχει για το Κοινοβούλιο η έγκαιρη 
προετοιμασία για οποιεσδήποτε 
διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 57
Helga Trüpel
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο ήταν το 
πρώτο θεσμικό όργανο της ΕΕ που 
παρουσίασε το όραμά του για το ΠΔΠ 
2014-2020 και την ανάγκη αναμόρφωσης 
της χρηματοδότησης του προϋπολογισμού 
της ΕΕ, με την έκθεση της ειδικής του 
επιτροπής SURE, τον Ιούνιο 2011· φρονεί 
ότι η έκθεση αυτή παρέσχε ουσιαστική 
καθοδήγηση στην Επιτροπή κατά την 
κατάρτιση των δικών της προτάσεων για 
το ΠΔΠ και τους ιδίους πόρους και 
εκφράζει επιδοκιμασία για τον τακτικό 
πολιτικό διάλογο που καθιερώθηκε μεταξύ 
των δύο θεσμικών οργάνων σε όλα τα 
στάδια της προετοιμασίας αυτής της 
έκθεσης· επισημαίνει τα εμφανή 
πλεονεκτήματα που έχει για το 

9. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο ήταν το 
πρώτο θεσμικό όργανο της ΕΕ που 
παρουσίασε το όραμά του για το ΠΔΠ 
2014-2020, συμπεριλαμβανομένου του 
αιτήματος για το λιγότερο αύξηση κατά 
5% των πόρων για το επόμενο ΠΔΠ, 
ορισμένες θετικές προτεραιότητες, ένα 
ελάχιστο επίπεδο πόρων για τις 
σημαντικότερες θέσεις του 
προϋπολογισμού και την ανάγκη 
αναμόρφωσης της χρηματοδότησης του 
προϋπολογισμού της ΕΕ, με την έκθεση 
της ειδικής του επιτροπής SURE, τον 
Ιούνιο 2011· φρονεί ότι η έκθεση αυτή 
παρέσχε ουσιαστική καθοδήγηση στην 
Επιτροπή κατά την κατάρτιση των δικών 
της προτάσεων για το ΠΔΠ και τους ιδίους 
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Κοινοβούλιο η έγκαιρη προετοιμασία για 
οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις για το 
ΠΔΠ·

πόρους και εκφράζει επιδοκιμασία για τον 
τακτικό πολιτικό διάλογο που 
καθιερώθηκε μεταξύ των δύο θεσμικών 
οργάνων σε όλα τα στάδια της 
προετοιμασίας αυτής της έκθεσης· 
επισημαίνει τα εμφανή πλεονεκτήματα που 
έχει για το Κοινοβούλιο η έγκαιρη 
προετοιμασία για οποιεσδήποτε 
διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 58
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο ήταν το 
πρώτο θεσμικό όργανο της ΕΕ που 
παρουσίασε το όραμά του για το ΠΔΠ 
2014-2020 και την ανάγκη αναμόρφωσης 
της χρηματοδότησης του προϋπολογισμού 
της ΕΕ, με την έκθεση της ειδικής του 
επιτροπής SURE, τον Ιούνιο 2011· φρονεί 
ότι η έκθεση αυτή παρέσχε ουσιαστική
καθοδήγηση στην Επιτροπή κατά την 
κατάρτιση των δικών της προτάσεων για 
το ΠΔΠ και τους ιδίους πόρους και 
εκφράζει επιδοκιμασία για τον τακτικό 
πολιτικό διάλογο που καθιερώθηκε μεταξύ 
των δύο θεσμικών οργάνων σε όλα τα 
στάδια της προετοιμασίας αυτής της 
έκθεσης· επισημαίνει τα εμφανή 
πλεονεκτήματα που έχει για το 
Κοινοβούλιο η έγκαιρη προετοιμασία για 
οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις για το 
ΠΔΠ·

9. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο ήταν το 
πρώτο θεσμικό όργανο της ΕΕ που 
παρουσίασε το όραμά του για το ΠΔΠ 
2014-2020 και την ανάγκη αναμόρφωσης 
της χρηματοδότησης του προϋπολογισμού 
της ΕΕ, με την έκθεση της ειδικής του 
επιτροπής SURE, τον Ιούνιο 2011· φρονεί 
ότι η έκθεση αυτή παρείχε καθοδήγηση 
στην Επιτροπή κατά την κατάρτιση των 
δικών της προτάσεων για το ΠΔΠ και τους 
ιδίους πόρους και εκφράζει επιδοκιμασία 
για τον τακτικό πολιτικό διάλογο που 
καθιερώθηκε μεταξύ των δύο θεσμικών 
οργάνων σε όλα τα στάδια της 
προετοιμασίας αυτής της έκθεσης· 
επισημαίνει τα εμφανή πλεονεκτήματα που 
έχει για το Κοινοβούλιο η έγκαιρη 
προετοιμασία για οποιεσδήποτε 
διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ·

Or. en
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Τροπολογία 59
Helga Trüpel
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 α. υπογραμμίζει ότι ενώ η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για 
το ΠΔΠ στις 29 Ιουνίου 2011 και 
τροποποίησε την πρότασή της στις 6 
Ιουλίου 2012, δεν δημοσιοποίησε την 
πρότασή της κατά τρόπο αποτελεσματικό 
και προορατικό, αφήνοντας στις εθνικές 
κυβερνήσεις και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο την ευθύνη όσον αφορά την 
πορεία της συζήτησης· θεωρεί, ως εκ 
τούτου, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι, 
από κοινού με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 
το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, 
συνυπεύθυνη για τον τρόπο που διεξήχθη 
η συζήτηση τόσο για τον Κανονισμό ΠΔΠ 
όσο και για τη Διοργανική Συμφωνία· 
υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
θα έπρεπε να είχε διαδραματίσει έναν 
πλέον ενεργό ρόλο κατά την τελευταία 
φάση των διαπραγματεύσεων 
χρησιμοποιώντας με ορθό τρόπο τον ρόλο 
της ως "έντιμος διαμεσολαβητής"·

Or. en

Τροπολογία 60
Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
312 ΣΛΕΕ, το Συμβούλιο εγκρίνει τον 
κανονισμό θέσπισης του ΠΔΠ με ομόφωνη 
απόφαση, αφού λάβει τη συγκατάθεση του 

10. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
312 ΣΛΕΕ, το Συμβούλιο εγκρίνει τον 
κανονισμό θέσπισης του ΠΔΠ με ομόφωνη 
απόφαση, αφού λάβει τη συγκατάθεση του 



AM\1020127EL.doc 45/72 PE529.801v01-00

EL

Κοινοβουλίου, ενώ τα τρία θεσμικά 
όργανα της ΕΕ «λαμβάνουν κάθε 
απαραίτητο μέτρο για να διευκολύνουν τη 
θέσπιση αυτή»· διαπιστώνει, ως εκ τούτου, 
ότι στη Συνθήκη δεν ορίζεται καμία 
συγκεκριμένη διαδικασία για τη 
συμμετοχή του Κοινοβουλίου στις 
διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ και ότι στη 
συνέχεια οι λεπτομέρειες αυτές ορίστηκαν 
στην πράξη μέσω μιας σειράς ειδικών 
ρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν σε 
πολιτικό επίπεδο μετά από πρωτοβουλία 
του Κοινοβουλίου·

Κοινοβουλίου, ενώ τα τρία θεσμικά 
όργανα της ΕΕ «λαμβάνουν κάθε 
απαραίτητο μέτρο για να διευκολύνουν τη 
θέσπιση αυτή»· διαπιστώνει, ως εκ τούτου, 
ότι στη Συνθήκη δεν ορίζεται καμία 
συγκεκριμένη διαδικασία για τη 
συμμετοχή του Κοινοβουλίου στις 
διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ και ότι στη 
συνέχεια οι λεπτομέρειες αυτές ορίστηκαν 
στην πράξη μέσω μιας σειράς ειδικών 
ρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν σε 
πολιτικό επίπεδο μετά από πρωτοβουλία 
του Κοινοβουλίου· υπογραμμίζει την 
ανάγκη να επανεκτιμηθούν οι εν λόγω 
μέθοδοι εργασίας, με σκοπό τη 
μελλοντική τροποποίηση της ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 61
Helga Trüpel
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
312 ΣΛΕΕ, το Συμβούλιο εγκρίνει τον 
κανονισμό θέσπισης του ΠΔΠ με 
ομόφωνη απόφαση, αφού λάβει τη
συγκατάθεση του Κοινοβουλίου, ενώ τα 
τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ «λαμβάνουν 
κάθε απαραίτητο μέτρο για να 
διευκολύνουν τη θέσπιση αυτή»· 
διαπιστώνει, ως εκ τούτου, ότι στη 
Συνθήκη δεν ορίζεται καμία συγκεκριμένη 
διαδικασία για τη συμμετοχή του 
Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις για 
το ΠΔΠ και ότι στη συνέχεια οι 
λεπτομέρειες αυτές ορίστηκαν στην πράξη 
μέσω μιας σειράς ειδικών ρυθμίσεων που 
συμφωνήθηκαν σε πολιτικό επίπεδο μετά 
από πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου·

10. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
312 της ΣΛΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
δύναται, ομόφωνα, να εγκρίνει απόφαση 
που εξουσιοδοτεί το Συμβούλιο να δρα με 
ειδική πλειοψηφία όταν εγκρίνει τον 
κανονισμό ΠΔΠ· εκφράζει ως εκ τούτου 
τη λύπη του για το γεγονός ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρνήθηκε να 
θέσει υπό αμφισβήτηση το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο στο σημείο αυτό· εκφράζει 
επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αρνήθηκε να 
χρησιμοποιήσει τη ρήτρα "γέφυρας" και 
να επιτρέψει στο Συμβούλιο να εγκρίνει 
ομόφωνα τον Κανονισμό ΠΔΠ αφού
έλαβε την συγκατάθεση του 
Κοινοβουλίου, ενώ τα τρία θεσμικά 
όργανα της ΕΕ «λαμβάνουν κάθε 
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απαραίτητο μέτρο για να διευκολύνουν την 
έγκριση αυτή»· διαπιστώνει, ως εκ τούτου, 
ότι στη Συνθήκη δεν ορίζεται καμία 
συγκεκριμένη διαδικασία για τη 
συμμετοχή του Κοινοβουλίου στις 
διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ και ότι στη 
συνέχεια οι λεπτομέρειες αυτές ορίστηκαν 
στην πράξη μέσω μιας σειράς ειδικών 
ρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν σε 
πολιτικό επίπεδο μετά από πρωτοβουλία 
του Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 62
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
312 ΣΛΕΕ, το Συμβούλιο εγκρίνει τον 
κανονισμό θέσπισης του ΠΔΠ με ομόφωνη 
απόφαση, αφού λάβει τη συγκατάθεση του 
Κοινοβουλίου, ενώ τα τρία θεσμικά 
όργανα της ΕΕ «λαμβάνουν κάθε 
απαραίτητο μέτρο για να διευκολύνουν τη 
θέσπιση αυτή»· διαπιστώνει, ως εκ τούτου, 
ότι στη Συνθήκη δεν ορίζεται καμία 
συγκεκριμένη διαδικασία για τη 
συμμετοχή του Κοινοβουλίου στις 
διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ και ότι στη 
συνέχεια οι λεπτομέρειες αυτές ορίστηκαν 
στην πράξη μέσω μιας σειράς ειδικών
ρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν σε 
πολιτικό επίπεδο μετά από πρωτοβουλία 
του Κοινοβουλίου·

10. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
312 ΣΛΕΕ, το Συμβούλιο εγκρίνει τον 
κανονισμό θέσπισης του ΠΔΠ με ομόφωνη 
απόφαση, αφού λάβει τη συγκατάθεση του 
Κοινοβουλίου, ενώ τα τρία θεσμικά 
όργανα της ΕΕ «λαμβάνουν κάθε 
απαραίτητο μέτρο για να διευκολύνουν τη 
θέσπιση αυτή»· διαπιστώνει, ως εκ τούτου, 
ότι στη Συνθήκη δεν ορίζεται καμία 
συγκεκριμένη διαδικασία για τη 
συμμετοχή του Κοινοβουλίου στις 
διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ και ότι στη 
συνέχεια οι λεπτομέρειες αυτές ορίστηκαν 
στην πράξη μέσω μιας σειράς ειδικών 
ρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν σε 
πολιτικό επίπεδο μετά από πρωτοβουλία 
του Κοινοβουλίου· σημειώνει ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθόρισε επίσης 
τον δικό του ρόλο και ενθαρρύνει το 
Κοινοβούλιο να αντλήσει τα διδάγματα 
από αυτή την εμπειρία· υπογραμμίζει την 
ανάγκη για σαφή και διαφανή εντολή 
προς την ομάδα διαπραγματεύσεων του 
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Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 63
Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, πριν από 
τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
για το ΠΔΠ της 8ης Φεβρουαρίου 2013, 
δεν πραγματοποιήθηκαν ουσιαστικές 
διαπραγματεύσεις μεταξύ Κοινοβουλίου 
και Συμβουλίου· φρονεί ότι οι 
πολυάριθμες συνεδριάσεις που 
πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της 
διαπραγματευτικής ομάδας του και των 
μετέπειτα διαδοχικών προεδριών του 
Συμβουλίου στο περιθώριο των 
συνεδριάσεων του Συμβουλίου Γενικών 
Υποθέσεων και η συμμετοχή του στις 
άτυπες συνεδριάσεις του Συμβουλίου που 
αφορούσαν το ΠΔΠ, διευκόλυναν απλώς 
την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, όμως, 
δυστυχώς, δεν επηρέασαν καθόλου το 
πνεύμα, το χρονοδιάγραμμα ή το 
περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων στο 
Συμβούλιο· εκφράζει αποδοκιμασία για το 
γεγονός ότι οι αντιπροσωπείες του 
Συμβουλίου εξακολούθησαν να αγνοούν ή 
να παρερμηνεύουν σε μεγάλο βαθμό τις 
θέσεις του·

11. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, πριν από 
τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
για το ΠΔΠ της 8ης Φεβρουαρίου 2013, 
δεν πραγματοποιήθηκαν ουσιαστικές 
διαπραγματεύσεις μεταξύ Κοινοβουλίου 
και Συμβουλίου· φρονεί ότι οι 
πολυάριθμες συνεδριάσεις που 
πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της 
διαπραγματευτικής ομάδας του και των 
μετέπειτα διαδοχικών προεδριών του 
Συμβουλίου στο περιθώριο των 
συνεδριάσεων του Συμβουλίου Γενικών 
Υποθέσεων και η συμμετοχή του στις 
άτυπες συνεδριάσεις του Συμβουλίου που 
αφορούσαν το ΠΔΠ, διευκόλυναν απλώς 
την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
Συμβουλίου και Κοινοβουλίου· θεωρεί, ως 
εκ τούτου, αναγκαίο το Κοινοβούλιο να 
αναλύσει με κριτικό τρόπο τον δικό του 
ρόλο στη διαδικασία αυτή και να 
συζητήσει τη δυνατότητα αύξησης της 
επιρροής του στο πνεύμα, το 
χρονοδιάγραμμα και το περιεχόμενο των 
διαπραγματεύσεων εντός του Συμβουλίου 
καθώς και τον τρόπο με τον οποίο είναι 
δυνατόν να καταστήσει σαφείς τις θέσεις 
του στις αντιπροσωπείες του Συμβουλίου
σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις·

Or. en
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Τροπολογία 64
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός 
ότι, παρά τις έντονες αντιρρήσεις του 
Κοινοβουλίου, όλα τα «διαπραγματευτικά 
πακέτα» που παρουσίασαν στη συνέχεια οι 
διάφορες προεδρίες του Συμβουλίου και, 
τελικά, η συμφωνία του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου για το ΠΔΠ της 8ης 
Φεβρουαρίου 2013 περιείχαν σημαντικό 
αριθμό νομοθετικών στοιχείων που θα 
έπρεπε να είχαν αποφασιστεί στο πλαίσιο 
της τακτικής νομοθετικής διαδικασίας·
τονίζει ότι η εκ του νόμου απαιτούμενη 
ομοφωνία στο Συμβούλιο για την έγκριση 
του κανονισμού για το ΠΔΠ θα μπορούσε
να επιτευχθεί μόνο μέσω της 
προεξόφλησης ορισμένων μειζόνων 
αλλαγών στις τομεακές πολιτικές της ΕΕ, 
πράγμα που θα εμπόδιζε το Κοινοβούλιο 
να ασκήσει τα προνόμιά του που 
απορρέουν από τη συναπόφαση, αντίθετα 
προς τα προβλεπόμενα στις Συνθήκες·

12. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη 
Συνθήκη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν 
έχει νομοθετικές εξουσίες και, ως εκ 
τούτου, καταγγέλλει το γεγονός ότι, παρά 
τις έντονες αντιρρήσεις του Κοινοβουλίου, 
όλα τα «διαπραγματευτικά πακέτα» που 
παρουσίασαν στη συνέχεια οι διάφορες 
προεδρίες του Συμβουλίου και, τελικά, η 
συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
για το ΠΔΠ της 8ης Φεβρουαρίου 2013 
περιείχαν σημαντικό αριθμό νομοθετικών 
στοιχείων που θα έπρεπε να είχαν 
αποφασιστεί στο πλαίσιο της τακτικής 
νομοθετικής διαδικασίας· τονίζει ότι η εκ 
του νόμου απαιτούμενη ομοφωνία στο 
Συμβούλιο για την έγκριση του 
κανονισμού για το ΠΔΠ θα μπορούσε να 
επιτευχθεί μόνο μέσω της προεξόφλησης 
ορισμένων μειζόνων αλλαγών στις 
τομεακές πολιτικές της ΕΕ, πράγμα που θα 
εμπόδιζε το Κοινοβούλιο να ασκήσει τα 
προνόμιά του που απορρέουν από τη 
συναπόφαση, αντίθετα προς τα 
προβλεπόμενα στις Συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 65
Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός 
ότι, παρά τις έντονες αντιρρήσεις του 
Κοινοβουλίου, όλα τα «διαπραγματευτικά 

12. εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός 
ότι, παρά τις έντονες αντιρρήσεις του 
Κοινοβουλίου, όλα τα «διαπραγματευτικά 
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πακέτα» που παρουσίασαν στη συνέχεια οι 
διάφορες προεδρίες του Συμβουλίου και, 
τελικά, η συμφωνία του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου για το ΠΔΠ της 8ης 
Φεβρουαρίου 2013 περιείχαν σημαντικό 
αριθμό νομοθετικών στοιχείων που θα 
έπρεπε να είχαν αποφασιστεί στο πλαίσιο 
της τακτικής νομοθετικής διαδικασίας· 
τονίζει ότι η εκ του νόμου απαιτούμενη 
ομοφωνία στο Συμβούλιο για την έγκριση 
του κανονισμού για το ΠΔΠ θα μπορούσε 
να επιτευχθεί μόνο μέσω της 
προεξόφλησης ορισμένων μειζόνων 
αλλαγών στις τομεακές πολιτικές της ΕΕ, 
πράγμα που θα εμπόδιζε το Κοινοβούλιο 
να ασκήσει τα προνόμιά του που 
απορρέουν από τη συναπόφαση, αντίθετα 
προς τα προβλεπόμενα στις Συνθήκες·

πακέτα» που παρουσίασαν στη συνέχεια οι 
διάφορες προεδρίες του Συμβουλίου και, 
τελικά, η συμφωνία του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου για το ΠΔΠ της 8ης 
Φεβρουαρίου 2013 περιείχαν σημαντικό 
αριθμό νομοθετικών στοιχείων που θα 
έπρεπε να είχαν αποφασιστεί στο πλαίσιο 
της τακτικής νομοθετικής διαδικασίας· 
τονίζει ότι η εκ του νόμου απαιτούμενη 
ομοφωνία στο Συμβούλιο για την έγκριση 
του κανονισμού για το ΠΔΠ θα μπορούσε 
να επιτευχθεί μόνο μέσω της 
προεξόφλησης ορισμένων μειζόνων 
αλλαγών στις τομεακές πολιτικές της ΕΕ, 
πράγμα που θα εμπόδιζε το Κοινοβούλιο 
να ασκήσει τα προνόμιά του που 
απορρέουν από τη συναπόφαση,
ειδικότερα το δικαίωμα τροποποίησης,
αντίθετα προς τα προβλεπόμενα στις 
Συνθήκες·

Or. fr

Τροπολογία 66
Reimer Böge

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. σημειώνει ότι γνήσιες
διαπραγματεύσεις για τον κανονισμό για 
το ΠΔΠ και τη ΔΟΣ ξεκίνησαν μόλις τον
Μάρτιο 2013, ενώ οι διαπραγματευτές του 
Συμβουλίου θεώρησαν τη συμφωνία που 
επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
ως το μοναδικό σημείο αναφοράς, χωρίς 
κανένα περιθώριο για οποιαδήποτε 
συζήτηση· τονίζει ότι η στάση αυτή 
οδήγησε στην απαράδεκτη απόπειρα να 
εξαιρεθούν ορισμένα ζητήματα από τις 
διαπραγματεύσεις, πράγμα που ανάγκασε 
το Κοινοβούλιο να δώσει μάχη, μεταξύ 
άλλων και σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, 
ούτως ώστε να συμμετάσχει σε 

13. σημειώνει ότι οι πραγματικές
διαπραγματεύσεις για τον κανονισμό για 
το ΠΔΠ και τη ΔΟΣ ξεκίνησαν μόλις τον
Μάιο 2013, με τους διαπραγματευτές του 
Συμβουλίου να μη διαθέτουν επίσημη 
εντολή διαπραγματεύσεων αλλά 
αντιθέτως να θεωρούν τη συμφωνία ΠΔΠ
που επιτεύχθηκε στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο ως το μοναδικό σημείο 
αναφοράς, χωρίς κανένα περιθώριο για 
οποιαδήποτε συζήτηση· τονίζει ότι η 
στάση αυτή δεν οδήγησε μόνο σε περιττή 
απώλεια χρόνου, αλλά επίσης στην 
απαράδεκτη προσπάθεια του Συμβουλίου
να εξαιρεθούν ορισμένα ζητήματα από τις 
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διαπραγματεύσεις «τύπου συναπόφασης» 
για κάθε άρθρο του κανονισμού για το 
ΠΔΠ/της ΔΟΣ·

διαπραγματεύσεις, πράγμα που ανάγκασε 
το Κοινοβούλιο να δώσει μάχη, μεταξύ 
άλλων και σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, 
ούτως ώστε να συμμετάσχει σε 
διαπραγματεύσεις «τύπου συναπόφασης» 
για κάθε άρθρο του κανονισμού για το 
ΠΔΠ/της ΔΟΣ·

Or. en

Τροπολογία 67
Helga Trüpel
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρέπει να γίνουν 
αντιληπτά ως οδηγίες διαπραγμάτευσης 
για το Συμβούλιο και ότι δεν αποτελούν 
σε καμία περίπτωση κόκκινες γραμμές 
που δεν μπορούν να τεθούν υπό 
διαπραγμάτευση με το Κοινοβούλιο· ζητεί 
να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ένα 
τυποποιημένο κείμενο το οποίο να 
υπενθυμίζει τις διατάξεις του άρθρου 15 
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ·

14. θεωρεί ότι είναι επικίνδυνο και 
αντιβαίνει τη Συνθήκη, όπως καθορίζεται 
στο άρθρο 15 της ΣΛΕΕ, η οποία 
αναφέρει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
δεν ασκεί νομοθετική εξουσία, ότι το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χρησιμοποιεί τη 
Διάσκεψη Κορυφής της ΕΕ για να 
επιβάλει στο Συμβούλιο τις απόψεις του
καθώς και κόκκινες γραμμές και ότι με 
τον τρόπο αυτό ασκεί de facto νομοθετική 
εξουσία· θεωρεί ως εκ τούτου, ότι το 
Συμβούλιο αρνούμενο να 
διαπραγματευθεί με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για τις κόκκινες γραμμές του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το Συμβούλιο
αρνήθηκε να ασκήσει τη νομοθετική του 
εξουσία· υπογραμμίζει, όμως, ότι 
δίνοντας την έγκρισή του το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο νομιμοποίησε τόσο τις 
συμπεριφορές του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου όσο και του Συμβουλίου·

Or. en
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Τροπολογία 68
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρέπει να γίνουν 
αντιληπτά ως οδηγίες διαπραγμάτευσης για 
το Συμβούλιο και ότι δεν αποτελούν σε 
καμία περίπτωση κόκκινες γραμμές που 
δεν μπορούν να τεθούν υπό 
διαπραγμάτευση με το Κοινοβούλιο· ζητεί 
να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ένα 
τυποποιημένο κείμενο το οποίο να 
υπενθυμίζει τις διατάξεις του άρθρου 15 
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ·

14. επισημαίνει ότι τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρέπει να γίνουν 
αντιληπτά ως οδηγίες διαπραγμάτευσης για 
το Συμβούλιο και ότι δεν αποτελούν σε 
καμία περίπτωση κόκκινες γραμμές που 
δεν μπορούν να τεθούν υπό 
διαπραγμάτευση με το Κοινοβούλιο·
εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το 
γεγονός ότι το πρόβλημα αυτό σημάδεψε 
τις διαπραγματεύσεις για τα πολυετή 
προγράμματα της ΕΕ, κυρίως όσον 
αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής 
στην Παγκοσμιοποίηση· ζητεί να 
συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ένα 
τυποποιημένο κείμενο το οποίο να 
υπενθυμίζει τις διατάξεις του άρθρου 15 
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 69
Salvador Garriga Polledo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρέπει να γίνουν 
αντιληπτά ως οδηγίες διαπραγμάτευσης για 
το Συμβούλιο και ότι δεν αποτελούν σε 
καμία περίπτωση κόκκινες γραμμές που 

14. επισημαίνει ότι τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρέπει να γίνουν 
αντιληπτά ως οδηγίες διαπραγμάτευσης για 
το Συμβούλιο και ότι δεν αποτελούν σε 
καμία περίπτωση κόκκινες γραμμές που 
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δεν μπορούν να τεθούν υπό 
διαπραγμάτευση με το Κοινοβούλιο· ζητεί 
να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ένα 
τυποποιημένο κείμενο το οποίο να 
υπενθυμίζει τις διατάξεις του άρθρου 15 
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ·

δεν μπορούν να τεθούν υπό 
διαπραγμάτευση με το Κοινοβούλιο· ζητεί 
να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ένα 
τυποποιημένο κείμενο το οποίο να 
υπενθυμίζει τις διατάξεις του άρθρου 15 
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, υπενθυμίζοντας 
ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν ασκεί 
νομοθετικές εξουσίες· είναι πεπεισμένο 
ότι, ανεξάρτητα από κάθε πολιτική 
απόφαση που έχει ληφθεί στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, οι διαπραγματεύσεις για το 
ΠΔΠ και τα σχετικά πολυετή 
προγράμματα της ΕΕ θα πρέπει να 
διεξάγονται μόνο μεταξύ του 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όπως 
προβλέπει η Συνθήκη·

Or. en

Τροπολογία 70
Emer Costello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρέπει να γίνουν 
αντιληπτά ως οδηγίες διαπραγμάτευσης 
για το Συμβούλιο και ότι δεν αποτελούν σε 
καμία περίπτωση κόκκινες γραμμές που 
δεν μπορούν να τεθούν υπό 
διαπραγμάτευση με το Κοινοβούλιο· ζητεί 
να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ένα 
τυποποιημένο κείμενο το οποίο να
υπενθυμίζει τις διατάξεις του άρθρου 15 
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ·

14. επισημαίνει ότι τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αποτελούν
οδηγίες διαπραγμάτευσης για το 
Συμβούλιο και ότι·δεν αποτελούν σε καμία 
περίπτωση κόκκινες γραμμές που δεν 
μπορούν να τεθούν υπό διαπραγμάτευση 
με το Κοινοβούλιο· ζητεί να 
συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ένα 
τυποποιημένο κείμενο το οποίο να 
υπενθυμίζει τις διατάξεις του άρθρου 15 
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 71
Helga Trüpel
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. σημειώνει ότι τα αριθμητικά στοιχεία 
του ΠΔΠ (συνολικό επίπεδο και κατανομή 
ανά κατηγορία), όπως αποφασίστηκαν από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν
αμφισβητήθηκαν στο τέλος από το 
Κοινοβούλιο, το οποίο αναγνώρισε την 
ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική και 
δημοσιονομική συγκυρία που επικρατούσε 
τη στιγμή αυτής της απόφασης· τονίζει, 
ωστόσο, ότι τούτο δεν πρέπει επ' ουδενί να 
γίνει αντιληπτό ως προηγούμενο και 
επαναλαμβάνει τη θέση του ότι τα 
αριθμητικά στοιχεία του ΠΔΠ και κάθε 
άλλο τμήμα της σχετικής πολιτικής 
συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων 
με το Κοινοβούλιο·

16. σημειώνει ότι τα αριθμητικά στοιχεία 
του ΠΔΠ (συνολικό επίπεδο και κατανομή 
ανά κατηγορία), όπως αποφασίστηκαν από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 
αμφισβητήθηκαν στο ψήφισμα του 
Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε στις 13 
Μαρτίου 2013, κυρίως λόγω της 
δύσκολης οικονομικής και 
δημοσιονομικής συγκυρίας που
επικρατούσε τη στιγμή της απόφασης· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
τελικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
υιοθέτησε πλήρως τα στοιχεία του ΠΔΠ 
δίνοντας την επίσημη έγκρισή του·
τονίζει, ωστόσο, ότι τούτο δεν πρέπει επ' 
ουδενί να γίνει αντιληπτό ως προηγούμενο 
και επαναλαμβάνει τη θέση του ότι τα 
αριθμητικά στοιχεία του ΠΔΠ και κάθε 
άλλο τμήμα της σχετικής πολιτικής 
συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων 
με το Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 72
Helga Trüpel
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει την ανάγκη σημαντικής 
βελτίωσης των πρακτικών λεπτομερειών 
οιωνδήποτε μελλοντικών 

17. τονίζει την ανάγκη σημαντικής 
βελτίωσης των πρακτικών λεπτομερειών 
οιωνδήποτε μελλοντικών 
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διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ, ούτως 
ώστε να αποφεύγονται τα αδιέξοδα και να 
εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος και πόροι 
κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων· 
φρονεί ότι οι πρακτικές αυτές λεπτομέρειες 
πρέπει να επισημοποιηθούν στο πλαίσιο 
συμφωνίας που θα επιτευχθεί στο ανώτατο 
δυνατό πολιτικό επίπεδο και στο πλαίσιο 
της οποίας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
ελλείψεις των πρόσφατων 
διαπραγματεύσεων και να περιφρουρηθούν 
πλήρως ο ρόλος και τα προνόμια του 
Κοινοβουλίου, όπως ορίζονται στη 
Συνθήκη για την ίδρυση της ΕΕ· φρονεί 
ότι αυτή η διαδικασία θα έπρεπε 
ενδεχομένως να κατοχυρωθεί στην ίδια τη 
ΔΟΣ, όπως συνέβη και με τη διαδικασία 
του προϋπολογισμού·

διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ, ούτως 
ώστε να αποφεύγονται τα αδιέξοδα και να 
εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος και πόροι 
κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων· 
φρονεί ότι οι πρακτικές αυτές λεπτομέρειες 
πρέπει να επισημοποιηθούν στο πλαίσιο 
συμφωνίας που θα επιτευχθεί στο ανώτατο 
δυνατό πολιτικό επίπεδο και στο πλαίσιο 
της οποίας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
ελλείψεις των πρόσφατων 
διαπραγματεύσεων και να περιφρουρηθούν 
πλήρως ο ρόλος και τα προνόμια του 
Κοινοβουλίου, όπως ορίζονται στη 
Συνθήκη της ΕΕ συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας να μη χορηγήσει την 
έγκριση του· φρονεί ότι αυτή η διαδικασία 
θα έπρεπε ενδεχομένως να κατοχυρωθεί 
στην ίδια τη ΔΟΣ, όπως συνέβη και με τη 
διαδικασία του προϋπολογισμού·

Or. en

Τροπολογία 73
Helga Trüpel
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. είναι πεπεισμένο ότι ο κανόνας της 
ομοφωνίας στο Συμβούλιο σημαίνει ότι η 
συμφωνία αντιπροσωπεύει τον μικρότερο 
κοινό παρονομαστή, με βάση την ανάγκη 
αποφυγής της αρνησικυρίας ενός μόνο 
κράτους μέλους· τονίζει ότι η μετάβαση 
στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία για 
την έγκριση του κανονισμού για το ΠΔΠ 
συνάδει όχι μόνο με την τακτική 
νομοθετική διαδικασία, που εφαρμόζεται 
ουσιαστικά για όλα τα πολυετή 
προγράμματα της ΕΕ, αλλά και με την 
ετήσια διαδικασία έγκρισης του 
προϋπολογισμού της ΕΕ· φρονεί ότι τούτο 
μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση της 

18. είναι πεπεισμένο ότι ο κανόνας της 
ομοφωνίας στο Συμβούλιο σημαίνει ότι η
συμφωνία αντιπροσωπεύει τον μικρότερο 
κοινό παρονομαστή, με βάση την ανάγκη 
αποφυγής της αρνησικυρίας ενός μόνο 
κράτους μέλους· τονίζει ότι η μετάβαση 
στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία για 
την έγκριση του κανονισμού για το ΠΔΠ 
συνάδει όχι μόνο με την τακτική 
νομοθετική διαδικασία, που εφαρμόζεται 
ουσιαστικά για όλα τα πολυετή 
προγράμματα της ΕΕ, αλλά και με την 
ετήσια διαδικασία έγκρισης του 
προϋπολογισμού της ΕΕ· φρονεί ότι τούτο 
μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση της 
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ρήτρας «γέφυρας» που προβλέπεται στο 
άρθρο 312 και ότι το ζήτημα αυτό πρέπει 
να εξετασθεί περαιτέρω με την ευκαιρία 
οποιασδήποτε μελλοντικής αναθεώρησης 
της Συνθήκης·

ρήτρας «γέφυρας» που προβλέπεται στο 
άρθρο 312 και ότι το ζήτημα αυτό θα
πρέπει να έχει διευθετηθεί οριστικά με την 
ευκαιρία οποιασδήποτε μελλοντικής 
αναθεώρησης της Συνθήκης·

Or. en

Τροπολογία 74
Reimer Böge

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 α. επισημαίνει τον τεράστιο όγκο 
ανταλλαγής πληροφοριών και 
συντονισμού που απαιτήθηκε εντός του 
Κοινοβουλίου για να εξασφαλιστεί η 
συνέπεια στις παράλληλες 
διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ και τις 
νομοθετικές βάσεις για πάνω από 60 
πολυετή προγράμματα· είναι πεπεισμένο 
ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια καλύτερη 
συμφωνία για το Κοινοβούλιο εάν οι 
διαδικασίες είχαν αποσυνδεθεί, διότι θα 
υπήρχε μικρότερη πίεση στους 
διαπραγματευτές του ΠΔΠ να 
καταλήξουν σε συμφωνία προκειμένου να 
δώσουν στις νομοθετικές επιτροπές 
επαρκή χρόνο να περατώσουν τις 
διαπραγματεύσεις τους· πιστεύει, ως εκ 
τούτου, ότι θα πρέπει να εξεταστούν οι 
διαφορετικές επιλογές για την 
προσαρμογή της διάρκειας τόσο του 
ΠΔΠ όσο και των πολυετών 
προγραμμάτων, ώστε να περιοριστούν οι 
προσπάθειες συντονισμού στο μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 75
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
αποφάσισε να μη κάνει πλήρη χρήση των 
δυνατοτήτων που του παρέχονται από 
την συνήθη νομοθετική διαδικασία στις 
διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο όσον 
αφορά τη νομοθετική βάση: θεωρεί, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι θα έπρεπε να δοθεί 
ειδική προσοχή στις περιπτώσεις όπου 
μια νομοθετική πρόταση θεωρείται ότι 
εμπίπτει εντός των αρμοδιοτήτων 
περισσότερων της μίας επιτροπής· 
εκφράζει την άποψη ότι σ' αυτές τις 
ειδικές περιπτώσεις, η εντολή για 
διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο θα 
πρέπει να λαμβάνεται από την ολομέλεια 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ευρεία 
υποστήριξη, να ενισχυθεί η 
διαπραγματευτική θέση του ΕΚ και να 
υπάρξει εγγύηση όσον αφορά τη 
διαφάνεια·

Or. en

Τροπολογία 76
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 β. θεωρεί ότι ενώ οι μεν συμφωνίες 
που έχουν αποτελέσει αντικείμενο 
διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα μίας 
ομαλής έγκρισης στην ολομέλεια, αυτό 
δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εις βάρος 
της ολομέλειας να έχει τη δυνατότητα να 
τροποποιεί τα συμφωνηθέντα κείμενα· 
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εκφράζει την άποψη ότι παρόμοιες 
διαδικασίες μπορούν μόνο τότε να 
εφαρμόζονται όταν έχει εξευρεθεί μία 
ιδιαίτερα ευρεία πολιτική συναίνεση όσον 
αφορά το συμφωνηθέν κείμενο· καλεί, ως 
εκ τούτου, την αρμόδια επιτροπή του να 
εξετάσει τη δυνατότητα να εφαρμόσει τις 
διατάξεις του άρθρου 138 του κανονισμού 
του ΕΚ σχετικά με τις συμφωνίες σε 
πρώτη και δεύτερη ανάγνωση·

Or. en

Τροπολογία 77
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 γ. προτείνει, εφόσον η Συνθήκη 
παραμένει χωρίς αλλαγές, στις νέες 
διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει τον 
κανονισμό ΠΔΠ και τις νομοθετικές 
προτάσεις των επιμέρους πολυετών 
προγραμμάτων ως ενιαία δέσμη, όπως το 
έπραξε με επιτυχία στην περίπτωση του 
μηχανισμού για το σύστημα εποπτείας·

Or. en

Τροπολογία 78
Reimer Böge

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. δηλώνει την πρόθεσή του να 
εξασφαλίσει ότι όλες οι νέες διατάξεις που 
ενσωματώθηκαν με επιτυχία στον 

19. δηλώνει την πρόθεσή του να 
εξασφαλίσει ότι όλες οι νέες διατάξεις που 
ενσωματώθηκαν με επιτυχία στον 
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κανονισμό για το ΠΔΠ και στη ΔΟΣ θα 
αξιοποιηθούν πλήρως στην ετήσια 
διαδικασία του προϋπολογισμού· 
προσδοκά ότι το Συμβούλιο δεν θα 
επιχειρήσει να επιβάλει περιορισμένες 
ερμηνείες αυτών των διατάξεων, ιδίως 
όσον αφορά τη φύση και την εμβέλεια 
όλων των ειδικών μέσων·

κανονισμό για το ΠΔΠ και στη ΔΟΣ θα 
αξιοποιηθούν πλήρως στην ετήσια 
διαδικασία του προϋπολογισμού· 
προσδοκά ότι το Συμβούλιο δεν θα 
επιχειρήσει να επιβάλει περιορισμένες 
ερμηνείες αυτών των διατάξεων, ιδίως 
όσον αφορά τη φύση και την εμβέλεια 
όλων των ειδικών μέσων, αλλά ότι 
αντιθέτως θα δράσει με υπευθυνότητα 
και θα εγκρίνει τις απαραίτητες 
πιστώσεις για να καλύψει τόσο τις 
αναλήψεις υποχρεώσεων που είχαν 
πραγματοποιηθεί στο παρελθόν όσο και 
τις μη προβλεπόμενες δαπάνες ακόμη και 
εάν προκύψει η απρόβλεπτη κατάσταση, 
κατά την οποία θα πρέπει να υπάρξει 
υπέρβαση των ανώτατων ετήσιων ορίων 
του ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 79
Helga Trüpel
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. δηλώνει την πρόθεσή του να 
εξασφαλίσει ότι όλες οι νέες διατάξεις που 
ενσωματώθηκαν με επιτυχία στον 
κανονισμό για το ΠΔΠ και στη ΔΟΣ θα 
αξιοποιηθούν πλήρως στην ετήσια 
διαδικασία του προϋπολογισμού· 
προσδοκά ότι το Συμβούλιο δεν θα 
επιχειρήσει να επιβάλει περιορισμένες 
ερμηνείες αυτών των διατάξεων, ιδίως 
όσον αφορά τη φύση και την εμβέλεια 
όλων των ειδικών μέσων·

19. δηλώνει την πρόθεσή του να 
εξασφαλίσει ότι όλες οι νέες διατάξεις που 
ενσωματώθηκαν με επιτυχία στον 
κανονισμό για το ΠΔΠ και στη ΔΟΣ θα 
αξιοποιηθούν πλήρως στην ετήσια 
διαδικασία του προϋπολογισμού· 
προσδοκά ότι το Συμβούλιο δεν θα 
επιχειρήσει να επιβάλει περιορισμένες 
ερμηνείες αυτών των διατάξεων, ιδίως 
όσον αφορά τη φύση και την εμβέλεια 
όλων των ειδικών μέσων· υπενθυμίζει, ως 
εκ τούτου, ότι τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ 
έχουν καθοριστεί σε πολύ χαμηλότερο 
βαθμό από τα ανώτατα όρια των ιδίων 
πόρων·
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Or. en

Τροπολογία 80
Edit Herczog
εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19 α. υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα 
Horizon 2020 θα διαδραματίζει κεντρικό 
ρόλο στην υλοποίηση της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και τονίζει 
ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει 
ότι ο προϋπολογισμός του θα δαπανηθεί 
καθ' ολοκληρία σύμφωνα με τη 
συμφωνηθείσα αρχή της διάδοσης της 
αριστείας και της διεύρυνσης της 
συμμετοχής, ακόμη και σε περίπτωση 
δημοσιονομικών περιορισμών·

Or. en

Τροπολογία 81
Edit Herczog
εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στους νέους 
κανόνες για την ευελιξία που θα έπρεπε να 
επιτρέπουν τη μέγιστη δυνατή χρήση των 
αντίστοιχων ανώτατων ορίων του ΠΔΠ για 
αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές· 
τονίζει ότι η πρακτική των προηγούμενων 
δημοσιονομικών πλαισίων, στο πλαίσιο 

20. αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στους νέους 
κανόνες για την ευελιξία που θα έπρεπε να 
επιτρέπουν τη μέγιστη δυνατή χρήση των 
αντίστοιχων ανώτατων ορίων του ΠΔΠ για 
αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές· 
τονίζει ότι η πρακτική των προηγούμενων 
δημοσιονομικών πλαισίων, στο πλαίσιο 
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της οποίας ο ετήσιος προϋπολογισμός της 
ΕΕ παρέμενε κατά πολύ χαμηλότερος από 
τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ, ειδικά όσον 
αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, δεν 
μπορεί πλέον να διατηρηθεί·

της οποίας ο ετήσιος προϋπολογισμός της 
ΕΕ παρέμενε κατά πολύ χαμηλότερος από 
τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ, ειδικά όσον 
αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, δεν 
μπορεί πλέον να διατηρηθεί· υπογραμμίζει 
την ανάγκη για ανακούφιση και 
εξισορρόπηση των δημοσιονομικών 
εντάσεων μεταξύ των διαφόρων θέσεων 
του προϋπολογισμού καθώς και της 
σωστής προσαρμογής των 
δημοσιονομικών μέσων με τις 
εξελισσόμενες περιστάσεις· 

Or. en

Τροπολογία 82
Reimer Böge

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στους νέους 
κανόνες για την ευελιξία που θα έπρεπε να 
επιτρέπουν τη μέγιστη δυνατή χρήση των 
αντίστοιχων ανώτατων ορίων του ΠΔΠ για 
αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές· 
τονίζει ότι η πρακτική των προηγούμενων 
δημοσιονομικών πλαισίων, στο πλαίσιο 
της οποίας ο ετήσιος προϋπολογισμός της 
ΕΕ παρέμενε κατά πολύ χαμηλότερος από 
τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ, ειδικά όσον 
αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, δεν 
μπορεί πλέον να διατηρηθεί·

20. αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στους νέους 
κανόνες για την ευελιξία που θα έπρεπε να 
επιτρέπουν τη μέγιστη δυνατή χρήση των 
αντίστοιχων ανώτατων ορίων του ΠΔΠ για 
αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές· 
τονίζει ότι η πρακτική των προηγούμενων 
δημοσιονομικών πλαισίων, στο πλαίσιο 
της οποίας ο ετήσιος προϋπολογισμός της 
ΕΕ παρέμενε κατά πολύ χαμηλότερος από 
τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ, ειδικά όσον 
αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, δεν 
μπορεί πλέον να διατηρηθεί δεδομένου ότι 
οι συσσωρευθείσες εκκρεμείς αναλήψεις 
υποχρεώσεων έχουν ανέλθει σε κρίσιμο 
επίπεδο το οποίο ενδεχομένως μπορεί να 
οδηγήσει τον προϋπολογισμό της ΕΕ σε 
διαρθρωτικό έλλειμμα γεγονός το οποίο 
παραβιάζει σαφώς τις διατάξεις της 
Συνθήκης (άρθρα 310 και 323 της 
ΣΛΕΕ)·

Or. en
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Τροπολογία 83
Reimer Böge

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υπενθυμίζει ότι η επόμενη Επιτροπή, η 
οποία θα αναλάβει καθήκοντα μετά από τις 
ευρωπαϊκές εκλογές του 2014, 
προβλέπεται να ξεκινήσει υποχρεωτική 
επανεξέταση και αναθεώρηση του ΠΔΠ 
2014-2020 έως τα τέλη του 2016· 
υπογραμμίζει ότι αυτή η ρήτρα περί 
μετεκλογικής επανεξέτασης/αναθεώρησης 
του ΠΔΠ ήταν ένα από τα βασικά 
αιτήματα του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο 
των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ, το 
οποίο βασίστηκε στην ανάγκη να επιτραπεί 
στην επόμενη Επιτροπή και στο 
Κοινοβούλιο να επανεκτιμήσουν τις 
πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ, 
προσδίδοντας με αυτόν τον τρόπο στο 
ΠΔΠ ανανεωμένη δημοκρατική 
νομιμότητα· τονίζει ότι το επόμενο 
Κοινοβούλιο πρέπει να εντοπίσει εγκαίρως 
πολιτικές προτεραιότητες για τις οποίες θα 
κριθούν αναγκαίες περισσότερες 
επενδύσεις κατά το δεύτερο ήμισυ του
επόμενου ΠΔΠ·

21. υπενθυμίζει ότι η επόμενη Επιτροπή, η 
οποία θα αναλάβει καθήκοντα μετά από τις 
ευρωπαϊκές εκλογές του 2014, 
προβλέπεται να ξεκινήσει υποχρεωτική 
επανεξέταση του ΠΔΠ 2014-2020 έως τα 
τέλη του 2016· υπογραμμίζει ότι αυτή η 
ρήτρα περί μετεκλογικής
επανεξέτασης/αναθεώρησης του ΠΔΠ 
ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα του 
Κοινοβουλίου στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ, το οποίο 
βασίστηκε στην ανάγκη να επιτραπεί στην 
επόμενη Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο να 
επανεκτιμήσουν τις πολιτικές 
προτεραιότητες της ΕΕ, προσδίδοντας με 
αυτόν τον τρόπο στο ΠΔΠ ανανεωμένη 
δημοκρατική νομιμότητα· τονίζει ότι είναι 
ανάγκη το επόμενο Κοινοβούλιο να 
εξετάσει εγκαίρως τις πολιτικές 
προτεραιότητες του, ήτοι να προσδιορίσει 
τομείς για τους οποίους θα κριθούν 
αναγκαίες περισσότερες επενδύσεις κατά 
το δεύτερο ήμισυ του ΠΔΠ, καθώς και 
τομείς από τους οποίους μπορούν να 
ανακαταταχθούν πιστώσεις διότι δεν 
υφίσταται αποδεδειγμένη προστιθέμενη 
αξία των δαπανών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 84
Gerben-Jan Gerbrandy
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υπενθυμίζει ότι η επόμενη Επιτροπή, η 
οποία θα αναλάβει καθήκοντα μετά από τις 
ευρωπαϊκές εκλογές του 2014, 
προβλέπεται να ξεκινήσει υποχρεωτική 
επανεξέταση και αναθεώρηση του ΠΔΠ 
2014-2020 έως τα τέλη του 2016· 
υπογραμμίζει ότι αυτή η ρήτρα περί 
μετεκλογικής επανεξέτασης/αναθεώρησης 
του ΠΔΠ ήταν ένα από τα βασικά 
αιτήματα του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο 
των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ, το 
οποίο βασίστηκε στην ανάγκη να επιτραπεί 
στην επόμενη Επιτροπή και στο 
Κοινοβούλιο να επανεκτιμήσουν τις 
πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ, 
προσδίδοντας με αυτόν τον τρόπο στο
ΠΔΠ ανανεωμένη δημοκρατική 
νομιμότητα· τονίζει ότι το επόμενο 
Κοινοβούλιο πρέπει να εντοπίσει εγκαίρως 
πολιτικές προτεραιότητες για τις οποίες θα 
κριθούν αναγκαίες περισσότερες 
επενδύσεις κατά το δεύτερο ήμισυ του 
επόμενου ΠΔΠ·

21. υπενθυμίζει ότι η επόμενη Επιτροπή, η 
οποία θα αναλάβει καθήκοντα μετά από τις 
ευρωπαϊκές εκλογές του 2014, 
προβλέπεται να ξεκινήσει υποχρεωτική 
επανεξέταση και αναθεώρηση του ΠΔΠ 
2014-2020 έως τα τέλη του 2016· 
υπογραμμίζει ότι αυτή η ρήτρα περί 
μετεκλογικής επανεξέτασης/αναθεώρησης 
του ΠΔΠ ήταν ένα από τα βασικά 
αιτήματα του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο 
των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ, το 
οποίο βασίστηκε στην ανάγκη να επιτραπεί 
στην επόμενη Επιτροπή και στο 
Κοινοβούλιο να επανεκτιμήσουν τις 
πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ, 
προσδίδοντας με αυτόν τον τρόπο στο 
ΠΔΠ ανανεωμένη δημοκρατική 
νομιμότητα· τονίζει ότι το επόμενο 
Κοινοβούλιο πρέπει να εντοπίσει εγκαίρως 
πολιτικές προτεραιότητες για τις οποίες θα 
κριθούν αναγκαίες περισσότερες 
επενδύσεις κατά το δεύτερο ήμισυ του 
επόμενου ΠΔΠ· ζητεί στο πλαίσιο αυτό 
από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 
να προβλέψει εγκαίρως την αναθεώρηση 
και να διαβιβάσει έκθεση για την 
αποτελεσματικότητα και την 
αποδοτικότητα των κυρίων 
δημοσιονομικών προγραμμάτων του 
ΠΔΠ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν 
προσαρμογές όπου αυτό απαιτείται·

Or. en

Τροπολογία 85
Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υπενθυμίζει ότι η επόμενη Επιτροπή, η 
οποία θα αναλάβει καθήκοντα μετά από τις 
ευρωπαϊκές εκλογές του 2014, 
προβλέπεται να ξεκινήσει υποχρεωτική 
επανεξέταση και αναθεώρηση του ΠΔΠ 
2014-2020 έως τα τέλη του 2016· 
υπογραμμίζει ότι αυτή η ρήτρα περί 
μετεκλογικής επανεξέτασης/αναθεώρησης 
του ΠΔΠ ήταν ένα από τα βασικά 
αιτήματα του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο 
των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ, το 
οποίο βασίστηκε στην ανάγκη να επιτραπεί 
στην επόμενη Επιτροπή και στο 
Κοινοβούλιο να επανεκτιμήσουν τις 
πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ, 
προσδίδοντας με αυτόν τον τρόπο στο 
ΠΔΠ ανανεωμένη δημοκρατική 
νομιμότητα· τονίζει ότι το επόμενο 
Κοινοβούλιο πρέπει να εντοπίσει εγκαίρως 
πολιτικές προτεραιότητες για τις οποίες θα 
κριθούν αναγκαίες περισσότερες 
επενδύσεις κατά το δεύτερο ήμισυ του 
επόμενου ΠΔΠ·

21. υπενθυμίζει ότι η επόμενη Επιτροπή, η 
οποία θα αναλάβει καθήκοντα μετά από τις 
ευρωπαϊκές εκλογές του 2014, 
προβλέπεται να ξεκινήσει υποχρεωτική 
επανεξέταση και αναθεώρηση του ΠΔΠ 
2014-2020 έως τα τέλη του 2016· 
υπογραμμίζει ότι αυτή η ρήτρα περί 
μετεκλογικής επανεξέτασης/αναθεώρησης 
του ΠΔΠ ήταν ένα από τα βασικά 
αιτήματα του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο 
των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ, το 
οποίο βασίστηκε στην ανάγκη να επιτραπεί 
στην επόμενη Επιτροπή και στο 
Κοινοβούλιο να επανεκτιμήσουν τις 
πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ, 
προσδίδοντας με αυτόν τον τρόπο στο 
ΠΔΠ ανανεωμένη δημοκρατική 
νομιμότητα· τονίζει ότι το επόμενο 
Κοινοβούλιο πρέπει να εντοπίσει εγκαίρως 
πολιτικές προτεραιότητες για τις οποίες θα 
κριθούν αναγκαίες περισσότερες 
επενδύσεις κατά το δεύτερο ήμισυ του 
επόμενου ΠΔΠ· υπογραμμίζει, ότι λόγω 
της οικονομικής κρίσης, τα επίπεδα 
επενδύσεων έχουν μειωθεί σημαντικά και 
υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις η 
έλλειψη επενδύσεων στην Ευρώπη 
μεταξύ του 2008 και του 2012, θα της 
κοστίσουν 540 δισ. ευρώ σε απώλειες 
εσόδων μέχρι το 2020·

Or. en

Τροπολογία 86
Helga Trüpel
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υπενθυμίζει ότι η επόμενη Επιτροπή, η 21. υπενθυμίζει ότι η επόμενη Επιτροπή, η 
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οποία θα αναλάβει καθήκοντα μετά από τις 
ευρωπαϊκές εκλογές του 2014, 
προβλέπεται να ξεκινήσει υποχρεωτική 
επανεξέταση και αναθεώρηση του ΠΔΠ 
2014-2020 έως τα τέλη του 2016·
υπογραμμίζει ότι αυτή η ρήτρα περί
μετεκλογικής επανεξέτασης/αναθεώρησης 
του ΠΔΠ ήταν ένα από τα βασικά 
αιτήματα του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο 
των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ, το 
οποίο βασίστηκε στην ανάγκη να επιτραπεί 
στην επόμενη Επιτροπή και στο 
Κοινοβούλιο να επανεκτιμήσουν τις 
πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ, 
προσδίδοντας με αυτόν τον τρόπο στο 
ΠΔΠ ανανεωμένη δημοκρατική 
νομιμότητα· τονίζει ότι το επόμενο 
Κοινοβούλιο πρέπει να εντοπίσει εγκαίρως 
πολιτικές προτεραιότητες για τις οποίες θα 
κριθούν αναγκαίες περισσότερες 
επενδύσεις κατά το δεύτερο ήμισυ του 
επόμενου ΠΔΠ·

οποία θα αναλάβει καθήκοντα μετά από τις 
ευρωπαϊκές εκλογές του 2014, 
προβλέπεται να ξεκινήσει υποχρεωτική 
επανεξέταση και αναθεώρηση του ΠΔΠ 
2014-2020 έως τα τέλη του 2016, γεγονός 
το οποίο δίνει τη δυνατότητα αυξήσεως 
των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ·
υπογραμμίζει ότι η νομικά δεσμευτική
ρήτρα μετεκλογικής 
επανεξέτασης/αναθεώρησης του ΠΔΠ με 
ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία, ήταν 
ένα από τα βασικά αιτήματα του 
Κοινοβουλίου στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ, το οποίο 
βασίστηκε στην ανάγκη να επιτραπεί στην 
επόμενη Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο να 
επανεκτιμήσουν τις πολιτικές 
προτεραιότητες της ΕΕ, προσδίδοντας με 
αυτόν τον τρόπο στο ΠΔΠ ανανεωμένη 
δημοκρατική νομιμότητα· τονίζει ότι το 
επόμενο Κοινοβούλιο πρέπει να εντοπίσει 
εγκαίρως πολιτικές προτεραιότητες για τις 
οποίες θα κριθούν αναγκαίες περισσότερες 
επενδύσεις κατά το δεύτερο ήμισυ του 
επόμενου ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 87
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21 α. είναι βαθύτατα πεπεισμένο ότι μια 
πενταετής διάρκεια του ΠΔΠ θα 
ενισχύσει τη δημοκρατική νομιμότητα, 
θα βελτιώσει την ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων όσον αφορά τα μέσα του 
προϋπολογισμού και θα μπορούσε να 
θεωρηθεί ως προϋπόθεση για μια 
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ευρύτερη πολιτική συζήτηση· προτρέπει 
την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 312 
της ΣΛΕΕ, να επιλέξει την πενταετή 
διάρκεια του προϋπολογισμού μετά το 
έτος 2020·

Or. en

Τροπολογία 88
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21 α. υπενθυμίζει ότι η προβλεπόμενη 
αναθεώρηση του ΠΔΠ δεν θα έχει 
αρνητική επίδραση στα ήδη 
κατανεμημένα εθνικά κονδύλια για την 
πολιτική συνοχής και ειδικότερα για τις 
χορηγήσεις του ΕΚΤ·

Or. en

Τροπολογία 89
Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21 α. ζητεί την αναθεώρηση της 
διάρκειας του ΠΔΠ, η οποία επί του 
παρόντος ανέρχεται σε επτά έτη, ενώ η 
θητεία των Επιτρόπων και των 
βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου είναι μόνον πέντε έτη· 
υπογραμμίζει τη σημασία να 
ευθυγραμμιστεί το δημοσιονομικό 
χρονικό πλαίσιο με τον ορισμό της νέας 
Επιτροπής και την εκλογή του νέου 
Κοινοβουλίου, γεγονός το οποίο δεν ισχύει 
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για το Συμβούλιο, που δεν υπόκειται, ως 
θεσμικό όργανο, σε τακτική ολική 
ανανέωση· 

Or. fr

Τροπολογία 90
Reimer Böge

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει ότι στις προτάσεις της 
Επιτροπής για την αναθεώρηση του ΠΔΠ 
πρέπει να ληφθούν πλήρως υπόψη οι 
τελευταίες μακροοικονομικές προβλέψεις 
και να συμπεριληφθεί ενδελεχής 
αξιολόγησης της λειτουργίας όλων των 
ειδικών μέσων, και ειδικότερα των 
συνολικών περιθωρίων των αναλήψεων 
υποχρεώσεων και των πληρωμών· 
υπενθυμίζει ότι αυτή η διαδικασία δεν θα 
επηρεάσει αρνητικά κανένα από τα εθνικά 
κονδύλια που έχουν ήδη διατεθεί·

22. τονίζει ότι στις προτάσεις της 
Επιτροπής για την αναθεώρηση του ΠΔΠ 
πρέπει να ληφθούν πλήρως υπόψη οι 
τελευταίες μακροοικονομικές προβλέψεις 
και να συμπεριληφθεί ενδελεχής 
αξιολόγησης της λειτουργίας όλων των 
ειδικών μέσων, και ειδικότερα των 
συνολικών περιθωρίων των αναλήψεων 
υποχρεώσεων και των πληρωμών· 
υπενθυμίζει ότι αυτή η διαδικασία δεν θα 
επηρεάσει αρνητικά κανένα από τα εθνικά 
κονδύλια που έχουν ήδη διατεθεί·
αναμένει στο πλαίσιο αυτό από την 
Επιτροπή να παράσχει στο Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο πανομοιότυπα και 
συνεπή στοιχεία για δεδομένα και 
εκτιμήσεις προκειμένου να αποφευχθούν 
παρανοήσεις στις διαπραγματεύσεις σε 
ό,τι αφορά τη βάση της συζήτησης·

Or. en

Τροπολογία 91
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22 α. Υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή θα 
πρέπει να λάβει πλήρως υπόψη τις αρχές 
της κοινής δήλωσης των τριών θεσμικών 
οργάνων για την ενσωμάτωση της 
διάστασης της ισότητας των φύλων στις 
προτάσεις της όσον αφορά την 
αναθεώρηση του ΠΔΠ 2014-2020· 

Or. en

Τροπολογία 92
Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22 α. Υπογραμμίζει την ανάγκη να 
υπάρξει μία ευρεία και ανοικτή συζήτηση 
σχετικά με τα αποτελέσματα που 
επιτεύχθηκαν με τα προγράμματα 
χρηματοδότησης της ΕΕ, και ειδικότερα 
αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης, από τα 
εν λόγω προγράμματα, των στόχων που 
καθορίστηκαν από το Κοινοβούλιο, 
δηλαδή, την ενίσχυση της βιώσιμης 
ανάπτυξης και την προώθηση της 
κοινωνικής συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 93
Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22 α. Υπογραμμίζει ότι ο σκοπός του 
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συνολικού περιθωρίου ανάληψης 
υποχρεώσεων είναι να ενισχύσει τις 
επενδύσεις για ανάπτυξη και απασχόληση 
στην Ευρώπη, και ειδικότερα την 
απασχόληση των νέων· υπενθυμίζει ότι το 
μέσο αυτό αποτέλεσε πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 94
Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22 β. Υπογραμμίζει τον ρόλο των 
καινοτόμων δημοσιονομικών μέσων, 
όπως τα ευρωπαϊκά ομόλογα έργων 
υποδομής, τα οποία μπορούν να 
διαδραματίσουν ιδιαίτερα σημαντικό 
ρόλο στην ενίσχυση των επενδύσεων που 
τόσο πολύ είναι αναγκαίες εφόσον έχουν 
τον κατάλληλο σχεδιασμό· προτρέπει 
σχετικά την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την 
επόμενη αξιολόγησή τους και στο πλαίσιο 
της επανεξέτασης/αναθεώρησης του 
ΠΔΠ 2014 -2020·

Or. en

Τροπολογία 95
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί, ως εκ τούτου, το επόμενο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξαρτήσει την 

23. Υπενθυμίζει την πρόθεσή του να 
καταστήσει την υποχρεωτική 



AM\1020127EL.doc 69/72 PE529.801v01-00

EL

εκλογή του προτεινόμενου υποψήφιου 
Προέδρου της Επιτροπής από τον όρο ότι 
θα αναλάβει ισχυρή και αδιαφιλονίκητη 
δέσμευση για εφαρμογή αυτής της ρήτρας 
επανεξέτασης/αναθεώρησης και για 
συμμετοχή σε γνήσιο και εμπεριστατωμένο 
πολιτικό διάλογο σχετικά με το 
περιεχόμενό της·

αναθεώρηση του ΠΔΠ βασικό αίτημα 
στο πλαίσιο της διαδικασίας διορισμού 
της επόμενης Επιτροπής· καλεί, ως εκ 
τούτου, το επόμενο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να εξαρτήσει την εκλογή του 
προτεινόμενου υποψήφιου Προέδρου της 
Επιτροπής από τον όρο ότι θα αναλάβει 
ισχυρή και αδιαφιλονίκητη δέσμευση για 
εφαρμογή αυτής της ρήτρας μετεκλογικής 
επανεξέτασης/αναθεώρησης και για 
συμμετοχή σε γνήσιο και εμπεριστατωμένο 
πολιτικό διάλογο σχετικά με το 
περιεχόμενό της·

Or. en

Τροπολογία 96
Philip Claeys

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. πιστεύει ακράδαντα ότι η ομάδα 
υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους 
συνιστά μοναδική ευκαιρία για υπέρβαση 
του αδιεξόδου που έχει προκύψει όσον 
αφορά την αναμόρφωση του σημερινού 
συστήματος ιδίων πόρων· αναμένει ότι θα 
συμβάλει σημαντικά στην κατανόηση των 
ελλείψεων του σημερινού συστήματος και 
των οφελών που μπορούν να προκύψουν 
από μια εις βάθος, σφαιρική 
αναμόρφωση και από τη θέσπιση νέων 
και γνήσιων ιδίων πόρων που μπορούν να 
μειώσουν σημαντικά το μερίδιο των 
συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 97
Helga Trüpel
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. πιστεύει ακράδαντα ότι η ομάδα 
υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους 
συνιστά μοναδική ευκαιρία για υπέρβαση 
του αδιεξόδου που έχει προκύψει όσον 
αφορά την αναμόρφωση του σημερινού 
συστήματος ιδίων πόρων· αναμένει ότι θα 
συμβάλει σημαντικά στην κατανόηση των 
ελλείψεων του σημερινού συστήματος και 
των οφελών που μπορούν να προκύψουν 
από μια εις βάθος, σφαιρική αναμόρφωση 
και από τη θέσπιση νέων και γνήσιων 
ιδίων πόρων που μπορούν να μειώσουν
σημαντικά το μερίδιο των συνεισφορών 
βάσει του ΑΕΕ στον προϋπολογισμό της 
ΕΕ·

24. πιστεύει ακράδαντα ότι η ομάδα 
υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους 
συνιστά μοναδική ευκαιρία για υπέρβαση 
του αδιεξόδου που έχει προκύψει όσον 
αφορά την αναμόρφωση του σημερινού
συστήματος ιδίων πόρων· αναμένει ότι θα 
συμβάλει σημαντικά στην κατανόηση των 
ελλείψεων του σημερινού συστήματος και 
των οφελών που μπορούν να προκύψουν 
από μια εις βάθος, σφαιρική αναμόρφωση 
και από τη θέσπιση νέων και γνήσιων 
ιδίων πόρων καθώς και τη σταδιακή 
κατάργηση των εκπτώσεων και των 
άλλων διορθωτικών μηχανισμών 
προκειμένου να μειωθεί σημαντικά το 
μερίδιο των συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ 
στον προϋπολογισμό της ΕΕ, όπως 
προτάθηκε αρχικά από την Επιτροπή και 
υποστηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 98
Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. πιστεύει ακράδαντα ότι η ομάδα 
υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους 
συνιστά μοναδική ευκαιρία για υπέρβαση 
του αδιεξόδου που έχει προκύψει όσον 
αφορά την αναμόρφωση του σημερινού 
συστήματος ιδίων πόρων· αναμένει ότι θα 
συμβάλει σημαντικά στην κατανόηση των 
ελλείψεων του σημερινού συστήματος και 
των οφελών που μπορούν να προκύψουν 

24. θεωρεί ότι η ομάδα υψηλού επιπέδου 
για τους ιδίους πόρους συνιστά μοναδική 
ευκαιρία για υπέρβαση του αδιεξόδου που 
έχει προκύψει όσον αφορά την 
αναμόρφωση του σημερινού συστήματος 
ιδίων πόρων· υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
αξιολογηθούν οι ελλείψεις του σημερινού 
συστήματος και των οφελών που μπορούν 
να προκύψουν από μια εις βάθος, σφαιρική 
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από μια εις βάθος, σφαιρική αναμόρφωση 
και από τη θέσπιση νέων και γνήσιων 
ιδίων πόρων που μπορούν να μειώσουν 
σημαντικά το μερίδιο των συνεισφορών 
βάσει του ΑΕΕ στον προϋπολογισμό της 
ΕΕ·

αναμόρφωση και από τη θέσπιση νέων και 
γνήσιων ιδίων πόρων που μπορούν να 
μειώσουν σημαντικά το μερίδιο των 
συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 99
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24 α. Επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
στο πλαίσιο της μετεκλογικής 
αναθεώρησης του ΠΔΠ ότι η διάσταση 
του φύλου στον προϋπολογισμό θα πρέπει 
να χρησιμοποιείται σε κάθε στάδιο της 
διαδικασίας του προϋπολογισμού της ΕΕ, 
από τον προγραμματισμό έως τον έλεγχο 
και την αξιολόγηση· 

Or. en

Τροπολογία 100
Reimer Böge

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25 α. Εκφράζει την ακράδαντη 
πεποίθησή του ότι κάθε νέα 
δημοσιονομική δυνατότητα ή 
προϋπολογισμός που έχει αναπτυχθεί 
ειδικά για τα κράτη μέλη της ευρωζώνης, 
των οποίων οι δημοσιονομικές 
λειτουργίες δεν καλύπτονται από το ΠΔΠ 
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πρέπει να εξελιχθεί εντός του ενωσιακού 
πλαισίου και πρέπει να υπόκειται στον 
δέοντα δημοκρατικό έλεγχο και 
λογοδοσία μέσω των υφιστάμενων 
θεσμικών οργάνων· 

Or. en


